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інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, 

Одеса, 2019. 

 

Встановлено чіткий зв'язок між економічними дефініціями, що 

перетинаються та формують визначення диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури. Для характеристики взаємин процесів диверсифікації та 

інноваційного розвитку надано нове визначення змісту понять: а) 

диверсифікації, яке охоплює зміни в частині ресурсного, процесного, 

результатного та управлінського забезпечення, «диверсифікація інноваційного 

розвитку», що ґрунтується на когнітивної складової; б) когнітивної 

диверсифікації, яке охоплює інспіраційні процеси диверсифікації; в) 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури як явище, що набуває 

когнітивних рис в умовах інтелектуалізації та носить перманентний характер.  

Визначено конструкцію процесу диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури у складі чотирьох фаз (інспіраційна, підготовча, реалізаційна, 

завершальна), де когнітивна диверсифікація виступає в якості інспіраційної 

фази та запоруки свідомого менеджменту, спрямованого на ефективний 

інноваційний розвиток. Авторський підхід передбачає виокремлення когнітивної 

диверсифікації – це диверсифікація, яка має особливий об’єкт – персонал бізнес-

структури, мету – формування команди професіоналів, що усвідомлюють 

полярність наслідків інтелектуалізації, спроможні обрати ефективний вектор 

інноваційного розвитку та отримати конкурентоздатні результати.  
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Виходячи з позиції важливості визнання бізнес-структурою необхідності 

інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки обґрунтовано 

доцільність формування системи когнітивної вищості, яка через 

диверсифікацію інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Обґрунтовано 

необхідність формування системи когнітивної вищості, яка має функціонувати 

як ініційований бізнес-структурою підрозділ, який через диверсифікацію 

інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Система когнітивної вищості є 

ядром інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить взаємозалежні 

складові: когнітивну диверсифікацію, систему управління знаннями; систему 

управління ідеями та забезпечує процес диверсифікації інноваційного розвитку 

управлінськими рішеннями на всіх його фазах та етапах. 

В контексті вибору інноваційного вектору диверсифікації бізнес-структур 

запропоновано науково-концептуальні підходи, що містять обґрунтування: 

динамічного векторного розподілу диверсифікації вітчизняних бізнес-структур; 

аналітичного розподілу країн європейського союзу за ступенем інноваційного 

розвитку, приналежністю у минулому до «соціального табору»; 

транскордонності; випадковості напрямів диверсифікації економічної 

діяльності в частині стратегічного планування бізнес-структурою. Застосування 

підходів дозволило дослідити та визначити світові та вітчизняні тенденції 

інноваційної діяльності бізнес-структур, зокрема передумов та домінантних 

векторів інноваційного розвитку, можливостей диверсифікації в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки. 

Систематизовано та типологізовано існуючі методи та моделі 

диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, 

запропоновано концептуальну схему їх взаємодії, через оцінювання 

відповідності задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку та 

можливості використання вітчизняними бізнес-структурами в умовах 

інтелектуалізації економіки. Досліджувані моделі не підтримують авторську 

змістовність диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Результати дослідження моделей через оцінювання їх відповідності задачам 
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системної диверсифікації інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації 

економіки та застосовності вітчизняними бізнес-структурами свідчать о 

фрагментарності охоплення ними диверсифікації, особливо інспіраційної фази. 

Обґрунтовано наслідки впливу чинників інтелектуалізації на 

диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури, що враховує 

наслідки полярності їх впливу на начальні умови, процес та результати 

диверсифікації. Полярний вплив факторів на інноваційний розвиток бізнес-

структури розглянуто через якісні характеристики менеджерів за віковою 

ознакою. Це дозволило виділити три групи за можливістю опанування нові 

професійні компетенції, що з’явилися в результаті інтелектуалізації: «покоління 

- е» (18-29 років), що опанують; «енерджайзери» (30-45 років), що 

наздоганяють можливість опанувати, «консерватори» (46-60 років), що не 

встигають опанувати. Протиріччях вікових груп невілюї недоліки однієї групи 

перевагами іншої задля підвищення результативності диверсифікації. 

Запропоновано наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури, які розкривають залежність ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації від її об’єкту та тяжіння останнього до інших 

об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, що впливає на вибір 

виду та джерела ресурсного забезпечення. Ресурсне забезпечення представлено 

через: фінансові ресурси; сировинні ресурси; технічні ресурси; технологічні 

ресурси; інформаційні ресурси; людські ресурси. Доведено, що найбільш ємною за 

об’єктами та ресурсним забезпеченням, складною з позиції управління є 

диверсифікація виду економічної діяльності, що суттєво змінює напрямки 

диверсифікації інноваційного розвитку. 

Запропоновано стратегічний базис диверсифікації, який спирається на 

поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та векторний підходи. 

Це стає основою системної мультивекторної стратегії, яка багатогранно 

висвітлює можливості бізнес-структури за рахунок диверсифікації в умовах 

інтелектуалізації економіки. Стратегія системної мультивекторної 

диверсифікації припускає два альтернативних або сінергійних варіанта: з 
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одного боку стратегія розглядається як концепція на основі безперервного 

впровадження інновацій; з іншого – як стратегічне управління, яке покликане 

доповнювати у всіх функціях оперативне управління, проте з орієнтацією на 

довгострокові цілі адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Стратегія як 

шаблон дій може застосовуватися в рамках різних умов.  

Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить 

послідовно залежні фази: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. 

Інспіраційна фаза представлена когнітивною диверсифікацією, яка охоплює 

блоки «передумови», «система когнітивної вищості» та «коригування», де 

останній блок пов’язує перші два. Коригування готовності до змін 

управлінських кадрів всіх рівнів та формування відповідних знань можливе за 

рахунок одночасного використання блоків «передумови» та «система 

когнітивної вищості», що надає можливість адаптації бізнес-структури до 

існуючих викликів та своєчасної диверсифікації інноваційного розвитку.  

Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур, за якими він обґрунтовується як організаційний компенсаторний 

механізм управління системною мультивекторною диверсифікацією 

інноваційного розвитку бізнес-структур, що поєднує зовнішній та внутрішній 

механізми ресурсного, процесного, результатного та управлінського 

забезпечення всіх етапів та фаз диверсифікації. Організаційний 

компенсаторний механізм забезпечує активізацію залучення ресурсних резервів 

для ефективного адресного використання за етапами та фазами диверсифікації 

через заміщення або поповнення нестачі ресурсів за рахунок джерел 

зовнішнього та внутрішнього середовища бізнес-структури. 

Розроблено науково-методичні рекомендації щодо ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, 

зокрема щодо застосування можливостей зовнішніх джерел через: аутсорсинг, 

краудтехнології, конкурентну розвідку. Аутсорсинг розширює можливості для 
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бізнес-структури, зокрема через: залучення фахівців, використання додаткових 

потужностей, мінімізацію ризиків. Краудтехнології дозволяють економити час 

та фінансові витрати на пошук та залучення ресурсів. Конкурентна розвідка 

формує тригери диверсифікації на засадах системності та постійності 

моніторингу та аналізу конкурентних даних.  

Розроблено методичне забезпечення для визначення об’єктів оцінювання 

на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що 

включає локаційну карту (за фазами диверсифікації) об’єктів оцінювання на 

різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, яка 

зокрема, в межах інспіраційної фази, містить комплекс показників оцінювання 

можливості когнітивної диверсифікації через послідовні блоки: оцінка 

готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінка когнітивної вищості 

персоналу. Розроблено рекомендації з таргетування об’єктів диверсифікації 

інноваційного розвитку. 

З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур запропоновано науково-методичний базис, якій доповнено 

методичним підходом та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної 

кластерізації об’єктів індикативного фазного оцінювання, аналітичними 

інструментами з визначення доцільності/ефективності системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку, що є функціональною 

базою центру інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури. Центр інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури охоплює інспіраційну та підготовчу фази диверсифікації, «досвід» 

яких оцифровується та архівується у інформаційному кластері, що сприяє 

формуванню шаблонів стратегій інноваційного розвитку як для застосування 

кращих практик бізнес-структурою так й для їх комерціалізації. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, диверсифікація, когнітивна 

диверсифікація, бізнес-структура, інтелектуалізація, системний 

мультивекторний підхід, концептуальна модель, інформаційно-аналітичний 

інструментарій, класифікація, методи, рекомендації. 
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SUMMARY 

 

Kovtunenko Yurii Vladimirovich. Theoretical and methodological foundations 

of diversification of the innovative development of business structures in the context 

of intellectualization of the economy. – Manuscript qualification scientific work. 

 

The dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences on the 

speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to the 

Types of Economic Activities). – Odesa National Polytechnic University, Odesa, 

2019. 

 

There is a clear connection between the economic definitions that intersect and 

form the definition of diversification of innovative development of business-

structure. To characterize the relationship between the processes of diversification 

and innovation development, the author provides a new definition of the content of 

concepts: a) diversification, which covers changes in the part of resource, process, 

result and management support, «diversification of innovation development», based 

on the cognitive component; b) cognitive diversification, which encompasses 

inspiratory diversification processes; c) diversification of innovative development of 

business-structure as a phenomenon that acquires cognitive features in the context of 

intellectualization of the economy and is permanent.  

The design of the process of diversification of innovative development of 

business-structure in four phases (inspiratory, preparatory, implementation, final) is 

defined, where cognitive diversification acts as an inspiration phase and a guarantee 

of conscious management aimed at effective innovative development. The author's 

approach involves isolating cognitive diversification – diversification is having a special 

object – personnel businesses, goal – building a team of professionals who are aware of 

the consequences of intellectualization polarity, able to choose an effective vector of 

innovation and gain competitive results, that provides a conscious decision management 

decisions at all stages of diversification of innovative development of a business-
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structure, especially at its beginning. Objects of diversification are defined and 

systematized, their interaction is substantiated, direct correlation between narrow and 

capacious objects of diversification is established. 

Taking into account the importance of recognizing the need for innovative 

development by the business-structure in the conditions of intellectualization of the 

economy, justified the expediency of forming a system of cognitive superiority, 

which, through diversification of innovative development, «pushes» innovations. 

Based on the importance of awareness of the business-structure of the need for 

innovative development in the conditions of intellectualization of the economy, the 

need to form a system of cognitive superiority, which should function as a business 

unit initiated by the business-structure, which «pushes» innovations through the 

diversification of innovation development.  

In the context of choosing an innovative vector for the diversification of 

business-structures, scientific and conceptual approaches are proposed, which contain 

the justifications of: dynamic vector distribution of diversification of domestic 

business-structures; the analytical division of the european union countries by the 

degree of innovative development, belonging in the past to the «social camp»; cross-

border; chance of diversification of economic activity in terms of strategic planning 

by business-structure. The application of the approaches allowed to investigate and 

determine the world and domestic tendencies of innovative activity of business-

structures, in particular preconditions and dominant vectors of innovative 

development, opportunities of diversification in the conditions of intensive 

intellectualization of economy. 

The existing methods and models of diversification and strategies of innovative 

development of business-structures are systematized and typologized, a conceptual 

scheme of their interaction is offered, through evaluation of conformity with the tasks 

of systematic diversification of innovative development and the possibility of using 

domestic business-structures in the conditions of intellectualization of the economy. 

The models studied do not support the author's content diversification of innovative 

development of business-structure. The results of the study of models by evaluating 
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their compliance with the tasks of systematic diversification of innovative 

development in the conditions of intellectualization of the economy and applicability 

of domestic business-structures testify to the fragmentation of coverage of the 

diversification process, especially the inspiratory phase. 

The effects of the influence of intellectualization factors on the diversification 

of the innovative development of the business-structure are substantiated, which takes 

into account the consequences of the polarity of their influence on the initial 

conditions, process and results of diversification. The polar influence of factors on 

the innovative development of the business-structure is considered through the 

qualitative characteristics of managers by age. This made it possible to distinguish 

three groups with the possibility of mastering the new professional competences that 

emerged as a result of intellectualization: the «generation - e» (18-29 years) who 

master; «energizers» (30-45 years), catching up with the opportunity to master, 

«conservatives» (46-60 years), not having time to master. The contradictions of age 

groups make it possible to find a balance by neglecting the disadvantages of one 

group by the advantages of another in order to increase the diversification efficiency 

of innovative development. 

The scientific approaches to the resource support for the diversification of 

innovative development of the business-structure are proposed, which reveal the 

dependence of the resource provision of the process of diversification from its object and 

attraction of the latter to other objects in the conditions of multivector innovation 

development, which influences the choice of the type and source of the resource. 

Resources are provided through: financial resources; raw materials (materials); technical 

resources (equipment composition and condition); technological resources 

(technologies); information resources; human resources. It has been proved that the 

diversification of the type of economic activity, which significantly changes the 

directions of diversification of innovative development, is the most capacious in terms of 

objects and resources, difficult from the management's point of view. 

A strategic basis for diversification is proposed, which relies on behavioral 

economics and integrates systemic, process and vector approaches. This is the basis 
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of a multivector systemic strategy that sheds light on the capabilities of the business-

structure through diversification in the context of the intellectualization of the 

economy. The systemic multivector diversification strategy involves two alternative 

or synergistic options: on the one hand, the strategy is seen as a concept based on the 

continuous introduction of innovation; on the other – as strategic management, which 

aims to complement in all functions operational management, but focusing on the 

long-term goals of adapting to changes in the environment.  

A conceptual model of systemic multivector diversification of innovative 

development of business-structure has been developed, which contains sequentially 

dependent phases: inspiratory, preparatory, implementation, final. The inspiratory 

phase is represented by cognitive diversification, covering blocks «preconditions», 

«system of cognitive superiority» and «adjustment», which connects the last block of 

the first two. Adjustment of readiness for changes in management at all levels and the 

formation of relevant knowledge is possible through the simultaneous use of blocks 

of «preconditions» and «system of cognitive excellence», which gives the 

opportunity to adapt the business-structure to the existing challenges and timely 

diversification of innovative development.  

Conceptual approaches to the formation of the organizational mechanism for 

managing the process of diversification of innovative development of business-

structures have been developed, under which it is substantiated as an organizational 

compensatory mechanism for managing the system multivector diversification of 

innovative development of business-structures, which combines external and internal 

mechanisms of resource, process, result and provision all stages and phases of 

diversification. The organizational compensation mechanism provides for the 

activation of attracting resource reserves for efficient targeted use by stages and 

phases of diversification through replacement or replenishment of lack of resources 

through sources of external and the internal environment of the business-structure. 

Scientific and methodological recommendations on resource support of the 

process of diversification of innovative development of business-structures have been 

developed, in particular regarding the use of external sources through: outsourcing, 
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crowdsourcing, competitive intelligence. Outsourcing expands opportunities for the 

business-structure, in particular by: attracting professionals, utilizing additional 

capacity, minimizing risks. Crowd technology saves time and money in finding and 

attracting resources. Competitive intelligence generates diversification triggers on the 

basis of systematic and continuous monitoring and analysis of competitive data.  

 Methodological support for determining the objects of evaluation at different 

stages of diversification of innovative development of business-structures has been 

developed, which includes the location map (by phases of diversification) of objects 

of evaluation at different stages of diversification of innovative development of 

business- structures, which in particular, within the framework of the phases, 

containing a set of indicators for assessing the possibility of cognitive diversification 

through successive blocks: assessing the readiness of management staff of all levels 

to change; assessment of cognitive superiority of staff. Recommendations on 

targeting of objects of diversification of innovative development. 

 In order to evaluate the efficiency of diversification of innovative development 

of business-structures, a scientific and methodological basis was proposed , which 

was supplemented by the methodological approach and recommendations for digital 

information clustering of indicative phase evaluation objects, analytical tools for 

determining the feasibility/effectiveness of systemic multi-vector diversification of 

innovative development, which is the functional base of the center for inspection of 

diversification of innovative development of the business-structure. Center for 

inspection of diversification of innovative development of the business-structure 

covers the inspiration and preparation phases of diversification, the «experience» of 

which is digitized and archived in an information cluster, which facilitates the 

formation of innovative development strategy templates both for applying best 

practices by the business-structure and for their commercialization.  

Keywords: innovative development, diversification, cognitive diversification, 

business-structure, intellectualization, system multivector approach, conceptual 

model, information and analytical tools, classification, methods, recommendations. 
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ВСТУП 
 

 

Актуальність роботи. Сучасний стан світової економіки 

характеризується високим ступенем інтелектуалізації, яка проявляється через: 

оснащення інформаційними, комп'ютерними та новітніми інтелектуальними 

технологіями об'єктів техніко-технологічної структури підприємств; розвиток і 

поширення інтелектуально-інформаційного простору (мережі Інтернет, засобів 

зв'язку); безперервну освіту людини, придбання нового досвіду і нових знань; 

загальну роботизацію, створення штучного інтелекту. Під впливом окреслених 

процесів змінюються форми економічної діяльності, види і типи бізнес-

структур, характер взаємин між працівниками. 

Умови нової реальності вимагають адаптивної поведінки бізнес-структур 

на підставі адекватного сприйняття і усвідомлення керівництвом і виконавцями 

наступаючих змін, що тягнуть за собою посилення конкуренції. 

Найпотужнішою перевагою в конкурентній боротьбі залишаються інновації. 

Привнесення інноваційної корисності в будь-який ресурсний, процесний, 

результатний та/або управлінський аспекти діяльності забезпечує бізнес-

структуру конкурентними перевагами. Однак інтенсифікація процесів 

інтелектуалізації обумовлює стрімке старіння існуючих інновацій, що швидко 

нівелює інноваційні досягнення бізнес-структури. Такі обставини вимагають 

від керівництва ще більших зусиль у забезпеченні конкурентних переваг, 

зокрема за рахунок своєчасної диверсифікації інноваційного вектору розвитку 

бізнес-структури. 

Проблемам інноваційного розвитку бізнес-структур та диверсифікації 

присвячена величезна кількість наукових праць. Дослідженнями питань 

інновацій і інноваційного розвитку займалися вітчизняні вчені, такі як: 

А. Бутенко, М. Войнаренко, В. Геєць, В. Гриньова, В. Гринчуцький, 

А. Загородний, В. Захарченко, С. Iлляшенко, К. Ковтуненко, О. Косенко, 

О. Кузьмін, О. Ляшенко, М. Меркулов, П. Перерва, В. Семенова, Л. Федулова, 
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С. Філиппова та зарубіжні: І. Ансофф, М. Кондратьєв, В. Мухопад, Б. Твісс, 

Й. Шумпетер. Види та зміст стратегій диверсифікацій досліджували у наукових 

працях вітчизняні вчені: В. Момот, О. Згурська, В. Стадник, О. Цогла, 

С. Захарін, М. Скоробогатов, М. Корінько, та зарубіжні: І. Манаєнко, P. П. 

Вілліам, Ван. Хенао Діаз. 

Незважаючи на те, що інтелектуалізація економіки вимагає 

перманентності інноваційного розвитку бізнес-структур, яку в сучасних умовах 

може бути досягнуто лише за рахунок вдалого прогнозування та адаптації до 

змін, диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структур у сучасних 

підходах, що пропонуються науковцями, нажаль системно не представлено. 

Зокрема, залишається поза фокусу уваги науковців мультівекторність 

диверсифікації інноваційного розвитку, яка охоплює ресурсну, процесну, 

результатну та управлінську складові діяльності бізнес-структури. 

Зазначені обставини, незважаючи на широкий спектр ґрунтовних 

досліджень, вимагають подальших розробок теоретико-методологічних засад 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах 

інтелектуалізації економіки що відповідно, зумовило актуальність теми 

дисертаційної роботи, її цільову спрямованість, завдання, предмет та структуру. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Одеського національного політехнічного університету в межах держбюджетних 

тем: «Методологія та управлінський інструментарій забезпечення економічно-

безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектора на основі 

інтеграції освіти, науки та виробництва» (номер державної реєстрації 

0115U000408, 2015-2017 рр.), де автором запропоновано інструментальне 

забезпечення управління бізнес-ідеями в умовах диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур; «Економічне оцінювання та обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності та економічної безпеки на 

мікро- та макрорівні» (номер державної реєстрації 0116U006740, 2016-2019 рр.), де 

автором обґрунтовано методичний підхід щодо діагностики стану та 
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можливостей бізнес-структур диверсифікувати інноваційний розвиток; 

«Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-

інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної 

економіки і безпеки держави» (номер державної реєстрації 0019U002005, 2019-

2021 рр.), де автором розроблено методичні рекомендації вибору стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. Дисертант приймав 

участь в їх виконанні як співвиконавець (довідка № 3101/05-06 від 

04.11.2019 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні 

теоретико-методологічного базису та методичних положень і рекомендацій 

щодо диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах 

інтелектуалізації економіки. Досягнення мети зумовило необхідність вирішення 

завдань: 

 визначити зміст та зв'язок супутніх категорій і понять, що висвітлюють 

диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури; 

 визначити конструкцію, класифікувати види та об’єкти диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури; 

 обґрунтувати необхідність формування системи когнітивної вищості 

бізнес-структури як підґрунтя диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 

інтелектуалізації економіки; 

 дослідити тенденції інноваційного розвитку вітчизняних та зарубіжних 

бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки, виявити 

особливості та передумови вибору інноваційного вектору диверсифікації; 

 дослідити існуючі моделі та методи диверсифікації та стратегій 

інноваційного розвитку бізнес-структур, обґрунтувати можливість їх поєднання 

та застосовності для вітчизняних бізнес-структур; 

 визначити наслідки впливу чинників інтелектуалізації на начальні 

умови, процес та результати диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури;  

 розробити наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 
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інноваційного розвитку бізнес-структур, обґрунтувати процесні особливості, види 

та джерела; 

 запропонувати стратегічний базис диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки; 

 розробити концептуальну модель системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 

 розробити концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур; 

 розробити науково-методичні рекомендації з ресурсного забезпечення 

процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та оцінювання 

її адаптивності в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки; 

 розробити методичне забезпечення для визначення об’єктів оцінювання 

на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та 

відповідний комплекс показників; 

 розробити методичний підхід, рекомендації та аналітичні інструменти 

для фазного оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур. 

Об’єктом дослідження є процес диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і методичні засади 

управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в 

умовах інтелектуалізації економіки. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становлять положення теорії інноватики, диверсифікації, поведінкової 

економіки, сучасних економічних концепцій управління, інфокомунікацій. Для 

вирішення поставлених завдань застосовано сукупність принципів, прийомів, 

загальнотеоретичних, спеціальних та міждисциплінарних методів наукового 

дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених 

завдань використано методи: систематизації – при вивченні теоретичних 
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засад, понятійного апарату диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури; морфологічного аналізу – для уточнення понятійно-категоріального 

апарату за проблематикою дослідження; класифікаційно-аналітичний – для 

характеристики та класифікації видів диверсифікації, стратегій інноваційного 

розвитку; економіко-статистичного та порівняльного аналізу, синтезу, 

інструментів аналізу Microsoft Excel – при аналізуванні тенденцій 

інноваційного розвитку вітчизняних та зарубіжних бізнес-структур в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки; графічний – для відображення 

тенденцій впливу факторів глобалізації та інтелектуалізації на вибір 

інноваційного вектору диверсифікації; метод експертних оцінок – для 

картографування ризиків та об’єктів диверсифікації інноваційного розвитку; 

монографічний – для всебічного й глибокого вивчення диверсифікації 

інноваційного розвитку та особливостей її управління; емпіричного 

дослідження – для діагностики ефективності стратегічного менеджменту 

бізнес-структур; аналогового моделювання – при розробці чотирьохфазної 

концептуальної моделі системної мультивекторної диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури; економіко-математичного 

прогнозування – для оцінювання показників когнітивної вищості бізнес-

структури; логічний – для побудови структури та узагальнення теоретичних і 

практичних положень дослідження. 

Інформаційну базу дослідження склали: праці українських і закордонних 

науковців, фахівців-практиків з проблематики управління процесом 

диверсифікації в контексті інноваційного розвитку бізнес-структур, чинні 

закони і нормативно-правові акти, статистичні дані Державної служби 

статистики України, звітність підприємств, результати анкетного опитування 

менеджерів та фахівців бізнес-структур, Інтернет-ресурси, матеріали 

періодичних видань і міжнародних оглядів, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та 

науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису та методичних 

положень і рекомендацій щодо системної мультивекторної диверсифікації 
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інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки. 

Найбільш вагомі наукові результаті, що визначають новизну 

дослідження: 

вперше: 

 надано характеристику диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури як явищу, що в умовах інтелектуалізації економіки набуває 

когнітивних рис, які враховують її дефініція, визначення диверсифікації, 

когнітивної диверсифікації, диверсифікації інноваційного розвитку;  

 обґрунтовано необхідність формування системи когнітивної вищості 

бізнес-структури як підґрунтя диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 

інтелектуалізації економіки, яка містить взаємозалежні складові: когнітивну 

диверсифікацію; систему управління знаннями; систему управління ідеями; 

 розроблено й обґрунтовано чотирьохфазну концептуальну модель 

системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури, інспірація якої послідовно базується на: полярності випадкових та 

передбачуваних зовнішніх та внутрішніх тригерів диверсифікації; готовності 

управлінських кадрів всіх рівнів до змін; когнітивній вищості бізнес-структури.  

удосконалено: 

 науково-концептуальні підходи до дослідження тенденції інноваційного 

розвитку бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки, 

відмінністю яких є обґрунтування: а) динамічного векторного розподілу 

диверсифікації вітчизняних бізнес-структур; б) напрямів аналізу країн 

європейського союзу: за ступенем інноваційного розвитку; по приналежності у 

минулому до «соціального табору»; транскордонності; в) наявності 

невикористаних напрямів диверсифікації економічної діяльності вітчизняних 

підприємств, що дозволяє прогнозувати вибір інноваційного вектору 

диверсифікації бізнес-структур;  

 наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури, які, на відміну від існуючих, 

спираються на обґрунтування залежності процесу диверсифікації від її об’єкту 
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та тяжіння останнього до інших об’єктів за умов мультивекторності 

інноваційного розвитку, що впливає на вибір виду та джерела ресурсного 

забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 

 стратегічний базис диверсифікації, що на відміну від існуючих, 

спирається на поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та 

векторний підходи, дозволяючи розробляти системну мультивекторну 

стратегію, яка багатогранно висвітлює можливості бізнес-структури за рахунок 

диверсифікації в умовах інтелектуалізації економіки;  

 концептуальні підходи до формування організаційного механізму 

управління диверсифікацією бізнес-структур, які доповнює організаційний 

компенсаторний механізм управління системною мультивекторною 

диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур, який на відміну від 

існуючих передбачає поєднання зовнішнього та внутрішнього механізмів 

ресурсного, процесного, результатного та управлінського забезпечення; 

 методичне забезпечення процесу оцінювання економічних процесів та 

явищ, яке на противагу існуючим з позиції диверсифікації та інноваційного 

розвитку містить: а) локаційну карту (за фазами диверсифікації) об’єктів 

оцінювання на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур; б) комплекс показників оцінювання, зокрема можливості когнітивної 

диверсифікації через послідовні блоки: оцінки готовності управлінських кадрів 

всіх рівнів до змін; оцінки когнітивної вищості персоналу; в) рекомендації з 

таргетування об’єктів диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 

дістало подальшого розвитку: 

  наукове підґрунтя інноваційного розвитку бізнес-структури, 

відмінністю якої є конструкція процесу його диверсифікації, що містить чотири 

фази (інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну), де когнітивна 

диверсифікація обґрунтована в якості інспіраційної фази, що забезпечує 

свідомість менеджменту інноваційного розвитку. Розширено класифікацію: 

а) видів диверсифікації, де за ознакою спрямованості на менеджмент бізнес-
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структури виділено когнітивну диверсифікацію; б) об’єктів диверсифікації, де 

за ознакою масштабу (ємності) виділено вузькі (моно) та ємні (мульти) об’єкти;  

 систематизація та типологізація методів та моделей диверсифікації 

та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, концептуальна схема 

взаємодії яких, на противагу існуючим, спирається на оцінювання їх 

відповідності задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку в 

умовах інтелектуалізації економіки та застосовності вітчизняними бізнес-

структурами; 

 обґрунтування впливу чинників інтелектуалізації на диверсифікацію 

інноваційного розвитку бізнес-структури, яке на відміну від існуючого 

враховує наслідки полярності їх впливу на начальні умови, процес та 

результати диверсифікації через якісні характеристики менеджерів за 

віковими групами («покоління-е», «енерджайзери», «консерватори»), що 

дозволяє на протиріччях вікових груп знайти баланс за рахунок невілювання 

недоліків однієї групи перевагами іншої з метою ефективного управління 

інноваційним розвитком; 

 науково-методичні підходи щодо ресурсного забезпечення процесу 

диверсифікації за рахунок розробки науково-методичних рекомендацій щодо 

ресурсного забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур із застосування краудтехнологій, аутсорсингу, конкурентної 

розвідки, оцінювання адаптивності менеджменту в межах фази інспірації 

диверсифікації; 

 науково-методичний базис оцінювання ефективності диверсифікації 

бізнес-структур, який на відміну від існуючих доповнено методичним 

підходом та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної кластерізації 

об’єктів індикативного фазного оцінювання, аналітичними інструментами з 

визначення доцільності/ефективності системної мультивекторної диверсифікації 

інноваційного розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

науково-обґрунтованих і методично-завершених рекомендацій стосовно 
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системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур. Результати роботи і рекомендації передано до впровадження 

Директорату інновацій та трансферу технологій МОН України (лист № 

2281/01-07 від 28.12.2018 р), впроваджено: ТОВ «С-інжиніринг» (довідка № 1-

11 від 19.11.2019 р.), ТОВ «ВКФ «Олимп-круг» (довідка № 2/11 від 05.11.2019 

р.), ТОВ «Ел-Ітекс» (довідка № 1/11 від 26.11.2019 р.), ПАТ «Одескабель» 

(довідка № 104/1 від 17.10.2019 р.), ТОВ «Елмар Сервіс Груп» (довідка № 2/11 

від 26.11.2019 р.), ТОВ «Інвестиційно-промислова група «Майстер» (довідка № 

3 від 20.11.2019 р.), ТОВ «Одєтекс» (довідка № 3-10 від 16.10.2019 р.), ТОВ 

«Поліпласт» (довідка № 1 від 20.11.2019 р.), ТОВ «НАВЕК» (довідка № 1/23 від 

23.10.2019 р.). 

Одержані теоретико-методичні та практичні результати дисертаційного 

дослідження використовуються в навчальному процесі Одеського 

національного політехнічного університету МОН України у дипломному 

проектуванні, при підготовці дисциплін: «Бізнес-планування», «Аналіз 

господарської діяльності», «Теорія економічного аналізу», «Організація 

підприємницької діяльності у виробничої сфері», «Економіка і організація 

виробництва», «Управління проектами», «Економіка галузі» (довідка про 

впровадження № 3102/05-06 від 05.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в 

умовах інтелектуалізації економіки. Всі наукові результати, викладені в 

дисертації, одержано автором особисто. З наукових публікацій, виданих в 

співавторстві, у роботі використані лише ті положення, що складають його 

індивідуальний внесок, зазначений в авторефераті у переліку публікацій за 

темою дисертації. В даній роботі матеріали кандидатської дисертації не 

використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

результати виконаного дослідження доповідались та були схвалені на 
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вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях: XХ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки» (м. Київ-Одеса, 2015 р.), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (м. 

Одеса, 2015 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

забезпечення економічного розвитку промислових підприємств» (м. Одеса, 

2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної 

економіки: сучасний стан та перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.), 

VI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми ринку та 

розвитку регіонів України в XXI столітті» (м. Одеса, 2015 р.), V, VІ, VIII 

Міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту» (м. Одеса, 2016 р., 2017 р., 2019 р.), ІX Міжнародній науково-

практичній конференції «Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України 

на шляху до євроінтеграції» (м. Харків, 2017 р.), International Scientific 

Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic 

Area: Conference Proceeding» (Latvia, м. Riga, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі» (м. Харків, 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Менеджмент розвитку 

соціально-економічних систем у новій економіці» (м. Полтава, 2017 р.), I 

Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька модель 

економіки та управління розвитком підприємства» (м. Житомир, 2018 р.), ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 2019 р.), V Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури» (м. Львів), І Міжнародній науково-практичної конференції 

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого 

розвитку» (м. Одеса, 2019 р.). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 42 наукові праці, 

зокрема 2 монографії, з яких 1 – одноосібна, 22 статті у наукових фахових 

виданнях України та 2 у міжнародних виданнях, з яких 24 включено у 

міжнародні наукометричні бази, 16 тез доповідей наукових конференцій. 

Загальний обсяг публікацій складає 41,47 д.а., з яких 37,46 д.а. належать 

особисто автору.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

п’ятьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 315 найменувань – 

на 37 сторінках, 9 додатків – на 69 сторінках. Повний обсяг дисертації – 506 

сторінок, з них 369 сторінок основного тексту. Дисертація містить 75 рисунків, 

з яких 5 займають повні сторінки, 57 таблиць, з яких 5 займають повні 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

1.1 Основні підходи до визначення інноваційного розвитку: сутність, 

складові та види 

 

 

Сучасні умови характеризують розвиток світого господарства і 

економічного зростання першорядним значенням науково-технологічного 

імперативу й інтенсивною інтелектуалізацією майже всіх факторів 

виробництва, які мають суттєвий вплив на національну економіку та 

обумовлюють її конкурентоспроможність, що спирається на сучасне суспільне 

відтворення за рахунок інноваційного фактору, який є результатом нового 

наукового знання. Нові знання створюються та створюють передові 

інформаційні технології, високотехнологічні послуги й продукти. Сучасна 

українська економіка також стає інноваційно-орієнтованої, перехідною до нової 

економіки, заснованої на знаннях. Умови нової реальності вимагають 

адаптивної поведінки бізнес-структур на підставі адекватного сприйняття і 

усвідомлення керівництвом і виконавцями наступаючих змін, що тягнуть за 

собою посилення конкуренції. В умовах інтелектуалізації економіки 

інноваційні процеси стають істотним фактором, що визначає стратегічний успіх 

бізнес-структури на ринку товарів і послуг, стійкість і стабільність його 

розвитку. Інноваційний розвиток бізнес-структури передбачає розробку ідеї та 

обґрунтування проекту, матеріально-технічне та фінансове забезпечення, 

управління діяльністю. 

Вивчаючи сутність дефініції «інноваційний розвиток» та 

проаналізовавши праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, 

визначено, що сучасний погляд на розуміння процесу «інноваційний розвиток» 
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дуже складний і багатогранний (табл. 1.1). Отже, під інноваційним розвитком 

більшість науковців розуміють необоротний, стійкий, поступальний процес 

закономірного зміни системи управління, спрямований на трансформаційні 

перетворення внутрішнього середовища підприємства (в статиці і динаміці) на 

основі інновацій, що дозволяють реалізовувати сукупність ефектів від взаємодії 

складових системи і її зовнішнього оточення, що формує нове вищий якісний 

стан системи. За визначенням багатьох дослідників «інноваційний розвиток» в 

своєму понятійному сенсі включає в свій зміст не тільки процес 

модернізаційної зміни, тобто перехід на новий якісний рівень, але і те, як його 

слід здійснювати. Інноваційний розвиток  це розвиток системи факторів та 

умов, при якому забезпечується якісний стрибок в економічній структурі 

об’єкта при використанні його інноваційного потенціалу. 

 

Таблиця 1.1 – Визначення дефініції «інноваційний розвиток» вченими-

економістами (джерело: систематизовано на підставі [1-23]) 

Автор Рік Визначення 
1 2 3 

Балабанов 
И.Т. [1] 

2000
Вивчає природу інновацій, інноваційного процесу, інноваційної 
діяльності і механізм управління цими процесами.  

Завлін П.Н. 
[2] 

2001
Розглядається в трьох аспектах: як науку та мистецтво управління 
інноваціями, як вид діяльності і як суб'єкт управління 

Ілляшенко 
С.М. [3] 

2003

Процес господарювання, що спирається на безупинному пошуку і 
використанні нових способів і сфер реалізації потенціалу 
підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках 
обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і пов’язаний з 
модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. 

Поляков С.Г., 
Степнов І.М. 

[4] 
2003

Такий розвиток підприємства, де джерелом розвитку є інновації 

Сай Л.П. [5] 2006

Важливий аспект удосконалення виробничих відносин, що 
знаходить своє відображення: в оновленні складу основних фондів 
та в покращенні їх використання як на стадії формування, так і на 
стадії науково-технічної підготовки виробництва; у розвитку робочої 
сили; у вдосконаленні відносин із зовнішнім середовищем 

Ільїнкова 
С.Д. [6] 

2007
Сукупність принципів, методів і форм управління інноваційним 
процесом, інноваційною діяльністю та персоналом, зайнятим цією 
діяльністю 

Ковальов Г.Д. 
[7] 

2007

Система управління економічним розвитком. При цьому він охоплює 
не тільки економіко-технічні проблеми, а й проблеми світогляду, бо 
світова тенденція полягає в радикальних змінах, пов'язаних з 
глобальним вибухом новацій 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 

Федосєєва 
Т.А. [8] 

2007

Економічне зростання господарюючого суб’єкта на основі розробки і 
реалізації нових або поліпшуючих технологій. Рівень інноваційного 
розвитку визначається ресурсною складовою інноваційного процесу 
(інноваційним потенціалом), так і ефективністю трансферу 
інноваційних технологій 

Егоров П.В., 
Шакура, О.А. 

[9] 
2009

Процес збалансованого вдосконалення різних сфер діяльності 
суб’єктів господарювання на основі впровадження науково-
технічних, організаційно-комунікаційних і фінансово-економічних 
інновацій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, 
ділової активності, забезпечення фінансової стійкості, ліквідності й 
платоспроможності суб’єктів господарювання 

Адаменко 
О.А. [10] 

2010

Діяльність підприємства, що спирається на постійний пошук нових 
методів та засобів задоволення споживацьких потреб та підвищення 
ефективності господарювання; розвиток, що передбачає розширення 
меж інноваційної діяльності та впровадження інновацій в усі сфери 
діяльності підприємства 

Герчикова 
І.Н. [11] 

2010
Один з напрямів стратегічного управління, яке здійснюється вищим 
рівнем управління компанією 

Заглуміна 
Н.А. [12] 

2011
Сукупність відносин, що виникають у ході цілеспрямованого 
підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності 
організації на основі інновацій 

Борисова I.С. 
[13] 

2011
Створення на фондовому ринку привабливості з точки зору 
дохідності інвестиційного ризику, тобто підвищення вартості бізнесу 
шляхом управління інноваціями 

Касс М.Е. 
[14] 

2011
Складний та довготривалий процес інноваційних перетворень на 
підприємстві, що включає набір цілей, заходів, які плануються, 
систему мотивації та способи фінансування 

Підкамінний 
І.М., 

Ципуринда 
В.С. [15] 

2011

Шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей підприємства, 
його підсистем, цілей кожної особистості, яка працює в колективі, 
вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для 
досягнення загальних стратегічних цілей 

Кібіткін А.І., 
Чечуріна 
М.Н. [16] 

2011
Розгортання інноваційного процесу впровадження нововведень 
(частіше за все технічного, технологічного характеру) 

Мороз О.С. 
[17] 

2012

Процес пошуку та створення нової продукції та процесів на основі 
використання сукупності всіх наявних засобів та можливостей 
підприємства, що веде до якісних змін (підвищення 
конкурентоспроможності, збільшення стійкості в мінливих 
зовнішніх умовах, формування нових ринків збуту) 

Пілявоз Т.М. 
[18] 

2012

Процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до 
збалансованого інноваційного стану під впливом синергетичної дії 
зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають стійкість 
організаційно-функціональної системи підприємства в умовах 
ринкової економіки, який характеризується результатом якості, 
досягнутим залежно від інтенсивності та швидкості інноваційних 
процесів на підприємстві 

Гумба Х.М. 
[19] 

2012
Не тільки основний інноваційний процес, але і розвиток системи 
факторів та умов, необхідних для його здійснення, тобто 
інноваційного потенціалу 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 

Стрижеус 
Л.В. [20] 

2012

Визначається активністю інноваційних процесів, економічною 
ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в 
інноваційний продукт, такий як нова техніка та прогресивні 
Технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та 
підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і 
зовнішньому ринках 

Найдюк В.С. 
[21] 

2013

Процес спрямованої закономірної зміни стану підприємства, що 
залежить від інноваційного потенціалу цього підприємства та 
джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості 
для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації 
уміння знаходити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів 

Кошлата 
М.М. [22] 

2014

Процес функціонування підприємства, який зорієнтований на 
використання різних форм інновацій у виробничій, збутовій та 
комерційній діяльності задля підвищення прибутковості та 
конкурентоспроможності 

Білецька І.М. 
[23] 

2018

Основа інноваційних зрушень унаслідок того, що наявний на 
підприємстві інноваційний потенціал формує базис, на якому 
здійснюються інновації, а наявність ресурсів (інтелектуальних, 
кадрових, техніко-технологічних фінансових, інформаційних) 
характеризує міцність цього базису інноваційного потенціалу 

 

Відсутне трактуванню у Законі України «Про інноваційну діяльність» 

дефініції «інноваційний розвиток», але вона тісно повязана з дефініцієї, 

«інноваційна діяльність», яка трактується у широкому сенсі, як діяльність, що 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг шляхом 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок [24]. 

Дефініція «інноваційний розвиток» розглядає інновації в динаміці, 

враховує стадійний і послідовний характер інноваційних процесів. 

Інноваційний розвиток може бути притаманний бізнес-структурам різної 

спеціалізації, необов'язково високотехнологічним, при цьому інновації для них 

не є основним видом діяльності, а виступають засобом забезпечення 

стратегічної переваги і підвищення конкурентоспроможності. 

Аналіз праць науковців [1-28], присвячених інноваційного розвитку 

бізнес-структур, показує, що поняття «інноваційний розвиток» пов’язують з 

наступними аспектами: 
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 з ростом інноваційного потенціалу, розкриваючи при цьому ресурсне 

забезпечення інноваційної діяльності; 

 зі зміною рівня конкурентоспроможності, розглидаючи інновацію як 

основну конкурентну перевагу; 

 з досягненням максимальної ефективності інноваційного процесу, яка 

визначається кількісно за повнотою і швидкості руху по інноваційному циклу. 

Можна виділити кілька способів інноваційного розвитку бізнес-структур: 

 створення нових продуктів, підготовка до надання нових послуг; 

 використання ресурсів нового виду; 

 використання нових технологій; 

 використання нових способів організації виробництва; 

 використання нових організаційних структур або нових способів 

управління виробництвом і підприємством в цілому; 

 створення нових моделей ведення бізнесу; 

 створення нових способів отримання фінансового результату; 

 створення нових способів скорочення витрат; 

 використання нових методів стимулювання і способів мотивації; 

 формування економіки знань, компетенцій. 

Інноваційний розвиток бізнес-структур може здійснюватися за різними 

напрямами, під яким розуміють, що це визначений шлях або рух, що базується 

на впровадженні і реалізації інновацій, які спричиняють поліпшення кількісних 

та якісних характеристик діяльності бізнес-структури, забезпечують зміцнення 

його ринкових позицій та створюють умови для прогресивного розвитку.  

Напрямки інноваційного розвитку бізнес-структури можна класифікувати 

за різними ознаками. Так, відповідно до стратегічної спрямованості 

інноваційного розвитку існують напрямки [29]:  

 збалансованого інноваційного розвитку (використовують в умовах 

безперервних і поступових технічних змін);  

 наступального інноваційного розвитку (використовують, якщо виникає 



41 

ситуація швидких стрибкоподібних змін, коли необхідне вміння подолання 

технологічних розривів, досягнення випередження або збереження лідерства);  

 захищаючого інноваційного розвитку (є використанням результатів 

спостереження за діями підприємств-лідерів на ринку, що дозволятиме за 

короткий час відтворити досягнення цих фірм та вийти на ринок слідом за ними 

без претензій на займання провідних позицій);  

 абсорбуючого інноваційного розвитку (являє собою імітацію 

інноваційних перетворень і спрямування основних зусиль на забезпечення 

виробничого процесу).  

За масштабами напрямки інноваційного розвитку можна поділити на:  

 локальні, що спрямовані на внутрішні зміни у бізнес-структурі;  

 глобальні, які покликані змінити не тільки внутрішню структуру бізнес-

структура, а й призводять до змін у зовнішньому середовищі.  

Згідно з рівнем аналізу:  

 стратегічні (покликані на реалізацію перспективних цілей);  

 оперативні або тактичні (виникають із поточної діяльності 

підприємства і реалізують досягнення оперативних цілей).  

Залежно від функціональної діяльності напрямки інноваційного розвитку 

бізнес-структури поділяють на [29]: 

 соціальні;  

 виробничі;  

 маркетингові;  

 адміністративні;  

 фінансово-економічні та ін.  

За строком реалізації напрямки інноваційного розвитку поділяють на:  

 довгострокові (більше 8 років);  

 середньострокові (до 5-8 років);  

 короткострокові (до 2-3 років).  

Залежно від сфери застосування напрямки інноваційного розвитку бізнес-
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структури мають такі варіанти:  

 продуктові (орієнтовані на продукт – впровадження нових моделей 

продукції, що випускається, і/або розроблення нової продукції для існуючих 

і/або нових ринків);  

 технологічні (орієнтовані на впровадження нової техніки та 

технологій);  

 ринкові (орієнтовані на модифікацію і/або захоплення нових ринків);  

 організаційно-управлінські (орієнтовані на впровадження нових методів 

організації виробництва, маркетингу, системи управління, нових фінансових 

інструментів та методів, впровадження нових форм активізації персоналу – 

стимулювання творчої діяльності, використання нових знань, поліпшення умов 

безпеки праці, охорони здоров’я тощо);  

 ресурсні (орієнтовані на освоєння нових видів і джерел сировини, 

матеріалів і/або нових підходів до використання традиційних).  

Напрямки інноваційного розвитку з маркетингових позицій можна 

розглядати як [29]:  

 напрямки розширення меж ринку (охоплення нових сегментів ринку, 

нові способи використання товару, вихід на нові регіони);  

 розроблення і реалізації нового товару (нові модифікації традиційного 

товару; нові товари, що замінюють традиційні; нові товари, що задовольняють 

існуючі потреби іншим способом; принципово нові товари);  

 диверсифікації виробництва і збуту (пропозиція на нових ринках нових 

товарів, які розвивають традиційні напрямки діяльності бізнес-структури; 

пропозиція на нових ринках нових товарів, не пов’язаних із попередніми 

видами діяльності, орієнтація на ніші ринку). 

Залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача 

інновацій напрямки інноваційного розвитку поділяють на:  

 «завоювання симпатій споживача» (характеризується збитковістю для 

бізнес-структуриінноватора та прибутковістю для споживача, який отримує 
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інноваційну продукцію з якісними характеристиками, що відповідають ціні). 

Такий напрямок інноваційного розвитку може виникнути в компаніях, які 

спрямовують свою діяльність головним чином на технологічну новизну 

продукції без попередньої оцінки її потенційної прибутковості і орієнтується, 

перш за все, на завоювання споживача. Як правило, він характерний для 

підприємств, яким відповідно до матриці SWOT-аналізу відповідає квадрант 

«Ринкові можливості + слабкі сторони підприємства»;  

 «всебічні переваги» (забезпечує одночасно позитивний ефект 

підприємству-інноватору на вкладений інноваційний капітал та задоволення 

потреб споживачів у межах прийнятних цін). Такий напрямок інноваційного 

розвитку характерний для бізнес-структур, яким відповідно до матриці SWOT-

аналізу відповідає квадрант «Ринкові можливості + сильні сторони 

підприємства»;  

 «ефект іміджу» (характеризується прибутковістю для підприємства-

інноватора та збитковістю для споживача, який не отримує інноваційної 

продукції з якістю, що відповідає ціні). Такий напрям інноваційного розвитку 

може виникнути в бізнес-структурах, де орієнтація підприємства-інноватора 

спрямована на додержання «модних» тенденцій, коли напрацьований імідж 

підприємства дозволяє виводити нову продукції, не завжди замислюючись про 

вигоду споживача, ігнорується критерій «ціна-вигода». Він характерний для 

підприємств, яким відповідно до матриці SWOT-аналізу відповідає квадрант 

«Ринкові загрози + сильні сторони бізнес-структури»;  

 «ефект чорного кола» (характеризується збитковістю як для 

підприємства-інноватора, так і для споживача, який отримує інноваційну 

продукцію з якісними характеристиками, що не відповідають ціні). Такий 

напрям інноваційного розвитку може виникнути, коли ні бізнес-

структураінноватор, ні споживач не мають достатньої компетентності в 

необхідності оцінки прибутковості. Як правило, він характерний для бізнес-

структур, яким відповідно до матриці SWOT-аналізу відповідає квадрант 

«Ринкові загрози + слабкі сторони бізнес-структури». 
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Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежить 

від спонукальних мотивів. Порівняльний аналіз напрямків інноваційного 

розвитку залежно від спонукальних мотивів бізнес-структуриінноватора і 

споживача інновацій наведено у табл.1.2.  

 

Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика напрямків інноваційного 

розвитку залежно від спонукальних мотивів бізнес-структурінноватора і 

споживача інновацій (джерело: систематизовано на підставі [21, 22, 30]) 

Напрямки інноваційного розвитку 

Показник завоювання 
симпатій 
споживача 

всебічні 
переваги 

 
ефект іміджу 

ефект 
чорного 
кола 

Збіг у часі впровадження 
нової технології (виведення 
на ринок нової продукції) та 
приведення у відповідність 
бізнес-структурою витрат на 
виробництво з реальним 
рівнем ринкових цін 

Передчасний Збігається Запізнілий – 

Готовність споживача 
платити за 

інноваційний продукт 

Виправдана 
лише для 
споживача 

 
 

Виправдана 
для 

споживача і 
підприємства 
інноватора 

Виправдана 
лише для 

підприємства-
інноватора 

Невиправ
дана 

Достатність об’єму 
потенційного 

попиту для окупності витрат 
на НДДКР 

Недостатньо Достатньо Достатньо 
Недос 
татньо 

Кількість постачальник, 
залучених 

перспективою зростання 
ринку 

Надлишкова Норма Достатня 
Недостат 

ня 

 

Основні напрями інноваційного розвитку бізнес-структури в сучасній 

економіці (рис. 1.1.). Розглянемо більш детальніше представлені напрями.  

1. Комплексна механізація і автоматизація виробництва – широке 

впровадження взаємопов’язаних і взаємозалежних машин, апаратів, приладів, 

обладнання на всіх ділянках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє 

інтенсифікації виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню 
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частки ручної праці у виробництві, полегшенню і поліпшенню умов праці, 

зниженню трудомісткості продукції. Отже, механізація витісняє ручну працю і 

замінює його машинами в основних і допоміжних технологічних операціях. У 

процесі розвитку механізація пройшла кілька етапів: від механізації основних 

технологічних процесів, відмінних найбільшою трудомісткістю, до механізації 

як основних, так і допоміжних технологічних процесів (комплексна 

механізація). Автоматизація виробництва означає застосування технічних 

засобів з метою повної або часткової заміни участі людини в процесах 

отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів або 

інформації. Автоматизація може бути: частковою (охоплює окремі операції і 

процеси); комплексною (охоплює весь цикл робіт); повної (автоматизований 

процес реалізується без безпосередньої участі людини).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Напрями інноваційного розвитку виробничих бізнес-структури 

(джерело: систематизовано на підставі [29-31]) 

 

2. Хімізація виробництва – удосконалення виробничих процесів у 

результаті впровадження хімічних технологій, сировини, матеріалів, виробів з 

метою інтенсифікації, отримання нових видів продукції і підвищення їх якості. 

Це знижує витрати виробництва і підвищує ефективність діяльності 

підприємства на ринку. Наприклад, лаки та покриття «нового покоління», 

хімічні добавки, синтетичні волокна, легкі і міцні пластмаси.  

3. Електрифікація виробництва – широке впровадження електроенергії як 

джерела живлення виробничого силового апарату. На основі електрифікації 

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЧОЇ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ  

комплексна механізація і автоматизація 

хімізація електрифікація 

впровадження нових матеріалів 

електронізація виробництва 

освоєння нових технологій розробка власних інновацій
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здійснюють комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, 

впроваджують прогресивну технологію. Електрофізичні та електрохімічні 

способи обробки дають можливість отримати вироби складних геометричних 

форм. Лазери широко застосовують для різання і зварювання металів, 

термообробки.  

4. Електронізація виробництва – забезпечення всіх підрозділів організації 

високоефективними засобами електроніки – від персональних комп’ютерів до 

супутникової системи зв’язку та інформації. На базі ЕОМ і мікропроцесорів 

створюють технологічні комплекси, машини і обладнання, вимірювальні, 

регулюючі та інформаційні системи, ведуть проектно-конструкторські роботи і 

наукові дослідження, здійснюють інформаційне обслуговування, навчання. Це 

підвищує продуктивність праці, скорочує час отримання інформації, збільшує 

швидкість виробничого процесу.  

5. Створення і впровадження нових матеріалів, що володіють якісно 

новими ефективними властивостями (жароміцних, надпровідність, корозійної і 

радіаційною стійкістю), дозволяє підвищувати конкурентоспроможність 

виробленої продукції. Це, в свою чергу, позитивно відіб’ється на показниках 

прибутку організації.  

6. Освоєння нових технологій вирішує багато виробничих та соціально-

економічних проблем. У виробничому процесі принципово нові технології 

дозволяють збільшити обсяг продукції, що випускається, не використовуючи 

додаткові фактори виробництва. Розвиток нових біотехнологій допоможе 

вирішити проблеми голоду в країнах, що розвиваються, боротьби з шкідниками 

сільськогосподарських культур без шкоди екології, забезпеченості сировиною 

усіх регіонів світової економіки, створення безвідходного виробництва. 

Вибір напрямків інноваційного розвитку – одна з найважливіших стадій 

ухвалення суб’єктами господарювання економічних, передусім управлінських, 

рішень, що полягає у виборі одного з альтернативних варіантів інноваційного 

розвитку на основі відповідності його критеріям оптимальності [32]. Вибір 

напрямків інноваційного розвитку бізнес-структури починається з 
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постановлення цілей і завдань інноваційного розвитку в рамках обраної місії 

підприємства (конкретних інноваційних орієнтирів), аналізу внутрішніх та 

зовнішніх умов господарювання, пошуку ресурсів для інноваційної діяльності 

та ефективного їх розподілу, продовжується генеруванням альтернативних 

напрямів діяльності (наявність декількох варіантів здійснення програм 

створення експериментальних зразків, якщо можливо, та варіантів вибору 

компонентів допоможуть підприємству подолати невпевненість у правильності 

розроблення напрямку), їх оцінкою, ранжуванням за пріоритетністю 

впровадження і закінчується остаточним вибором [33]. 

Таким чином, етапами вибору напрямків інноваційного розвитку бізнес-

структури є:  

– аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім та 

визначення можливих шляхів приведення їх у відповідність;  

– критеріальна оцінка і попередній вибір перспективних напрямків 

інноваційного розвитку; 

– економічне обґрунтування вибору напрямків розвитку;  

– остаточний вибір і деталізація інноваційного проекту (проектів).  

Визначимо, з нашої точки зору, найбільш доцільні для кожного з етапів 

вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства існуючі методичні 

підходи.  

Економічна сутність управління пов’язана з вирішенням проблемних 

ситуацій, які можуть виникнути в результаті отримання двох станів – 

фактичного та бажаного, а вирішення цієї ситуації полягає у виробленні 

рішення для ліквідації розходжень між ними [34].  

Тому важливим є зведення до мінімуму розходжень між оптимальною та 

фактичною траєкторіями розвитку, завданням якого є відбір перспективних 

ідей та обґрунтування з технічної та економічної точок зору доцільності їх 

реалізації, які допомагають у поставленні реалістичних, чітких цілей і завдань 

інноваційного розвитку. З цією метою практика господарювання розвинутих 

компаній світу доводить необхідність застосування методу функціонально-
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вартісного аналізу.  

Розвиток суб'єктів господарської діяльності й економіки країни в цілому 

може бути забезпечений такими шляхами (табл. 1.3): 

 

Таблиця 1.3 – Порівняльна характеристика шляхів розвитку (джерело: 

систематизовано на підставі [35, 36]) 

Шлях розвитку 
Характеристика 

екстенсивний інтенсивний інноваційний 

Концепція 
розвитку 

Збільшення 
обсягів виробництва 

Зниження питомих 
витрат 

Збільшення 
доходів 

Тип ринку Ринок продавця 
Ринок продавця і 
ринок покупця 

Ринок покупця 

Охоплення ринку 
Весь ринок у 
цілому 

Вибіркові 

Сегменти 

Вибіркові 
сегменти і ніші 

ринку 

Конкуренція 
Практично 
відсутня 

Переважно 

Цінова 

Переважно 

Нецінова 

Запити 
споживачів 

Стабільні Мінливі 
Різка 

диференціація і 
постійні зміни 

Переважаючий 
тип виробництва 

Масове Серійне 
Дрібносерійне й 
одиничне 

Співвідношення 
витрат на 

виробництво (ВВ) і 
збут (ВЗ) 

ВВ > ВЗ ВВ > ВЗ ВЗ > ВВ 

Частки 
працівників 

розумової (РП) і 
фізичної праці 

(ФП) у виробництві 

ФП > РП ФП > РП РП > ФП 

Підхід до 
управління 

Адміністративний Системний Ситуаційний 

 

 екстенсивний – передбачає розширення обсягів виробництва й збуту 

продукції. Характерний для ненасиченого ринку, за відсутності гострої 

конкуренції, в умовах відносної стабільності середовища господарювання. 

Пов'язаний зі зростаючими витратами ресурсів. У наш час у більшості регіонів 

світу цей підхід практично вичерпав себе, оскільки наявні ринки вже заповнені 

товарами; 
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– інтенсивний науково-технічний, який передбачає використання 

досягнень науки і техніки для вдосконалення конструкцій та технологій 

виробництва традиційних продуктів з метою зниження собівартості їх 

виробництва, підвищення якості, а в підсумку – підвищення 

конкурентоспроможності. Перехід на цей шлях розвитку відбувається в міру 

насичення ринків, вичерпання дефіцитних ресурсів, зростання конкуренції 

товаровиробників; 

– інноваційний розвиток – розвиток, який передбачає безперервний 

пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства 

в мінливих умовах зовнішнього середовища і який пов'язаний з модифікацією 

існуючих і формуванням нових ринків збуту. 

Важливою передумовою підвищення рівня конкурентоспроможності 

національної економіки та національної безпеки держави є формування 

інноваційної моделі розвитку. Розробка і впровадження тієї чи іншої 

інноваційної політики багато в чому залежить від можливостей бізнес-

структури: обсягів виробництва, номенклатури продукції, рентабельності, 

фінансового стану. Крім того, необхідно врахувати багато чинників, які 

сприяють або протидіють розвитку інноваційних процесів, а саме економічні, 

технологічні, політико-правові, організаційно-управлінські, соціально-

психологічні та культурні (табл. 1.4): 

 

Таблиця 1.4 – Чинники інноваційного розвитку (джерело: 

систематизовано на підставі [37, 38]) 

Економічні чинники 
Проявляються у відсутності або наявності фінансування 
інноваційно-інвестиційних що у першому випадку буде мати 
негативний у другому – позитивний 

Технологічні чинники 
Впливають негативно за недостатнього матеріальної та науково 
– технічної бази 

Політико-правові 
чинники 

Мають негативний вплив за умовами антимонопольного, 
податкового, патентно ліцензійного характеру і позитивний 
законодавчому заохоченні та державній інновацій 

 

Інновативність бізнес-структур в цілому залежить від різних зовнішніх і 
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внутрішніх факторів (табл. 1.5) 

Важливою ланкою в підтримці інноваційних ініціатив інформаційний 

аспект, то є місце взаємодії інформації про нововведення в системі прийняття 

рішень бізнес-структури. 

 

Таблиця 1.5 – Внутрішні та зовнішні фактори інноваційності бізнес-

структур (джерело: систематизовано на підставі [37, 38]) 

До внутрішніх факторів 
відноситься: 

До зовнішніх факторів відносяться 

Розвиненістю ринкових відносин 
Станом фінансово-економічної 

системи країни 
Соціально-економічними і 

політичними факторами 
Наявністю або відсутністю 

сприятливого інноваційного клімату та 
підтримки з боку держави 

Наявність сприятливих 
економічних, організаційних, 

психологічних, кадрових і технічних умов 
для інновацій 

Позиціонуванням підприємства в 
галузі 

 

Таким чином на інноваційний розвиток впливає цілий ряд різноманітних 

чинників, які як сприяють так і перешкоджають інноваційній та інвестиційній 

діяльності.  

Управління інноваційним розвитком бізнес-структур дозволяє включити 

в область аналізу і прийняття рішень не тільки елементи внутрішнього 

середовища, але і зовнішні аспекти, що в свою чергу дає можливість 

розробляти заходи щодо реалізації цілей інноваційного розвитку бізнес-

структури [39]. 

Система управління інноваційним розвитком розвиток бізнес-структури 

має формуватися і вибудовуватися на основі реалізації сукупності таких 

принципових положень: 

– оперативне і гнучке реагування на мінливий попит споживачів; 

– раціональна диверсифікація видів діяльності на основі комплексного 

обліку їх специфіки; 

– тотальне підвищення якості продукції та послуг; 
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– реальне втілення істинної клієнтоорієнтованості; 

– системний розвиток людського капіталу, розкриття і включення 

інтелектуального потенціалу персоналу; 

– створення системи управління знаннями; 

– відкритість для науково-технічних і організаційно-управлінських 

нововведень; 

– стимулювання творчості, ініціатив та креативності співробітників; 

– консолідоване взаємодія з регіональними та муніципальними органами 

управління, науковими та навчальними установами. 

В умовах формування інноваційного розвитку ключове значення набула 

необхідність істотного збільшення в бізнес-структурах обсягів нових знань в 

різних областях (економіки, техніки і технологій, менеджменту, фінансів, 

інформатизації, соціології, психології та ін.), розкриття інтелектуального 

потенціалу співробітників, підвищення компетенцій персоналу і керівників, 

сприяння креативної діяльності. При цьому першорядне значення має бути 

відведено системного управління знаннями. Тому правильне управління 

працівниками, вміле створення сприятливого соціально-психологічного клімату 

в групах, підрозділах бізнес-структур, застосування ефективних методів 

стимулювання творчої активності, раціональне використання інтелектуальних 

активів, системний розвиток співробітників і збереження стабільності 

колективів були і залишаються сьогодні, безумовно, найважливішими 

стратегічними складовими інноваційного розвитку бізнес-структур [40]. 

Інституційні умови інноваційного розвитку бізнес-структур формуються 

як зовнішнім середовищем, так і в самій бізнес-структурі. Поштовхом до 

впровадження інновацій зсередини служать джерела інноваційних 

можливостей, які виступають у вигляді певного збігу обставин, що виявляється 

в ході систематичного моніторингу діяльності компанії. Підштовхнути бізнес-

структуру до інноваційного розвитку здатні системні дисфункції, які є 

індикаторами необхідних в майбутньому або поточних змін. Відзначимо, що 

джерелом інноваційних можливостей можуть стати як невдача у бізнес-



52 

структури, так і несподіваний успіх; і якщо невдача диктує необхідність 

інновацій, то успіх надає вдалий момент для впровадження інновації. 

Існують різні підходи до впровадження інновацій, що практикуються 

бізнес-структурами. Так, практична реалізація інновації може здійснюватися 

виходячи з того, якими технологіями спочатку володіє бізнес-структура. 

Зокрема, інноваційний розвиток високотехнологічного стартапу ґрунтується на 

перетворенні в успішний продукт чи послугу будь-якої нової технології, що є у 

його творців. В даному випадку має місце пріоритет пропозиції, оскільки 

спочатку задані характеристики технології, які ляжуть в основу інноваційного 

товару. Основна небезпека такого підходу полягає в тому, що вдала ідея не є 

гарантією успішної інновації в силу відсутності попиту на вироблений 

інноваційний товар, створення якого було продиктовано відкритою 

технологією [41]. 

Щоб уникнути цього, потрібно мати на увазі, що практично у будь-якої 

технології є кілька варіантів використання і застосування, бізнес-структурі слід 

враховувати можливість перемикання з одного на інший. Крім того, в якості 

однієї з основних цілей інновації можна розглядати створення потреби. У 

більшості випадків ставлення ринку до інноваційного продукту не сформоване і 

власне інновація є основним суб'єктом цього процесу. 

В цілому для малих і середніх бізнес-структур більш успішним може 

виявитися інший підхід, заснований на пріоритеті ринку (попиту). Жорстка 

орієнтація на конкретні ринкові потреби в певній мірі гарантує інноваційним 

стартапам наявність попиту на вироблену ними продукцію, знижуючи ризик 

руйнування. В рамках даного підходу спочатку визначається попит на 

конкретні інноваційні товари і послуги, відповідно до якого розробляються нові 

технології. Для виробництва необхідних товарів необхідно організувати 

відповідні дослідження і винахід технологій або їх покупку. 

Різниця в підходах диктує різні умови, необхідні для їх реалізації. 

Зокрема, пріоритет пропозиції передбачає високий рівень розвитку науки, 

наявність власних інноваційних технологій, а також відпрацьованих механізмів 
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їх комерціалізації. Ці умови є в розвинених економіках, за своєю фазі розвитку 

наближаються до інноваційних. У свою чергу підхід, заснований на пріоритеті 

ринку, може успішно використовуватися в індустріальних економіках, які 

тільки планують перехід до інноваційної фазі розвитку. Стимулом до 

виробництва інновацій стає ринок, а необхідні технології можна придбати або 

розробити на основі вивчення вже наявних на ринку високотехнологічних 

товарів. 

Специфіка бізнес-структур, ориентованих на інноваційний розвиток, 

обумовлена основними рисами економіки, заснованої на знаннях, які 

проявляються як на макро-, так і на мікрорівні [42]. З'являються нові тенденції в 

проектуванні організацій, у формуванні структур управління, в розподілі 

функцій в організації, в управлінні персоналом, щодо до клієнтів. Перш за все 

зазначимо, що збільшилося значення інформаційно-комунікаційних технологій 

для бізнес-структури: використовуючи Інтернет як бізнес-середовище, бізнес-

структури отримує ряд конкурентних переваг, пов'язаних зі швидкістю 

реагування на ринковий попит і якістю задоволення запитів споживачів. 

Повсюдна комп'ютеризація бізнес-структур привела до масового впровадження 

внутрішніх мереж, які можна об'єднати терміном «інтранет».  

Однією з відмінних рис бізнес-структур, ориентованих на інноваційний 

розвиток, є висока цінність нематеріальних активів. Відповідно основний 

капітал такої бізнес-структур інтелектуальний і виникає потреба зафіксувати 

свої права власності на нього і забезпечити їх захист. Інший аспект стосується 

безпосередньо персоналу бізнес-структур: сукупних навичок, знань і талантів 

співробітників, а також їх внутрішньої корпоративної культури, постійного 

навчання і вдосконалення. Бізнес-структура дивиться на своїх співробітників не 

як на один із чинників виробництва, а як на основний ресурс, як на носія цінних 

ідей; персонал стає критичним фактором розвитку, що обумовлює 

довгострокові і масштабні інвестиції в персонал, що не націлені на отримання 

короткострокових результатів: постійне навчання і розвиток, формування 

різних складових внутрішньої мотивації. Відповідно до зміни ролі людини в 
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бізнес-структури змінюються ставлення до співробітників, стиль керівництва і 

управлінські практики, що використовуються. Бізнес-структура формує новий 

образ працівника  партнера-власника, який орієнтується не тільки на 

матеріальну, а й на моральну винагороду, яке він отримує за рахунок 

змістовності праці і відчуття причетності справах фірми. Поширення отримали 

консультативний і груповий стилі керівництва, на противагу авторитарному 

демократичні. Залучення співробітників до процесу прийняття рішень створює 

середовище, сприятливе для обміну думками, творчості, стимулюючу 

інноваційні підходи до вирішення проблем, максимально використовує 

можливості і знання кожного. В силу цього невеликі бізнес-структури вище 

цінують кожного конкретного співробітника, чий внесок в розвиток бізнес-

структури незрівнянно вище, ніж це було раніше. Іншим аспектом зміни ролі 

людини в бізнес-структурі стали нові управлінські практики, що 

використовуються: характерна більша варіативність і адаптивність, 

використовується ситуаційний підхід. Місце і роль працівника в бізнес-

структурі институционализируются, головним чином в корпоративній культурі, 

найважливішеї характеристикої якої стає адаптивність, тобто готовність до змін 

і постійного вдосконалення, орієнтацію на споживачів. Збільшуючи гнучкість і 

пристосовність до зовнішнього середовища, сприйняття інновацій, бізнес-

структури прагнуть до децентралізації і уплощению організаційних структур. 

Командний підхід в цілому і управління проектами зокрема часто 

використовуються в якості основного способу організації інноваційного 

бізнесу, оскільки дозволяють швидко вирішувати поставлені завдання і при 

цьому значно економити ресурси, збираючи в одну команду різних фахівців 

бізнес-структури, визначаючи відповідальних осіб, ставлячи конкретні цілі та 

строки. 

Малий інноваційний бізнес забезпечує найбільш сприятливі умови для 

розробки і впровадження інновацій завдяки ряду факторів. По-перше, саме в 

малих бізнес-структурах найбільш сильний дух підприємництва, який є одним з 

ключових факторів інноваційного розвитку. Найбільш яскравий приклад  
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стартапи як «абсолютно інноваційні» структури, на чолі яких стоїть один або 

кілька підприємців. По-друге, основна мета малого бізнесу не утримання своїх 

позицій, а динамічний розвиток, завоювання своєї частки на ринку. В цих 

процесах провідну роль відіграють інновації як ключовий фактор 

конкурентоспроможності. 

В цілому бізнес-структури використовують різні механізми вбудовування 

в свою структуру інноваційних підрозділів і процесів. Організаційна структура 

вибудовується відповідно до особливостей сфери діяльності фірми, її цілями, а 

в кінцевому рахунку підпорядкована досягненню успіху. 

Ефективність функціонування і інноваційного розвитку різноманітних 

бізнес-структур зумовлюється наступними факторами: особливостями видів 

діяльності та їх поєднанням; розмірами і масштабами діяльності; 

місцезнаходженням; організаційною структурою; корпоративною культурою; 

цінами на продукцію та послуги; складом і кваліфікацією персоналу. Це 

відображають об'єктивні вимоги сучасного інноваційного розвитку та 

специфіку тенденцій, що відбуваються в останні роки. прагнення до 

підвищення конкурентоспроможності бізнесу, стійкості присутності на ринку в 

осяжній перспективі; ринкова привабливість фінансових вкладень в 

розширення масштабів діяльності; бажання власників і менеджменту по 

підвищенню іміджу, престижу компанії.  

Існують методи вимірювання ефективності інноваційного розвитку 

бізнес-структур. Результативність інноваційного процесу показує, в якій мірі 

було досягнуто мети за рахунок впровадження інноваційних дій у бізнес-

структурах, тобто кількісний рівень впровадженої інновації, а ефективність 

дасть можливість охарактеризувати якісний ступінь впровадження 

інноваційних заходів у бізнес-структурі відповідно до розрахованих кількісних 

показників інноваційної діяльності на бізнес-структур.  

За дослідженнями науковців [40, 41, 43], можна визначити, що під 

інтегральним показником рівня інноваційного розвитку бізнес-структур 

розуміють результат оцінювання показників діяльності підприємства, який 
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ґрунтується на визначенні узагальнюючих показників ресурсної, технологічної 

та ринкової складових (табл. 1.6). 

 

Таблиця 1.6 – Основні показники інноваційної діяльності (джерело: 

систематизовано на підставі [43]) 

Ресурсна складова (Урес) 
Технологічна складова 

(Утех) 
Ринкова складова (Уринк) 

Оцінюється на основі 
показників, що 
характеризують 

інноваційний потенціал 
підприємства: визначаються 
показники використання 
інвестиційних ресурсів, 

кадрового, 
інтелектуального, 

матеріально-технічного, 
потенціалу 

Характеризується 
показниками технологічного 

оновлення під час 
інноваційної діяльності 

підприємства: визначаються 
показники ефективності 
використання основних 
засобів і технологій, 
продуктивності праці 

Характеризується 
результативністю основних 
показників від інноваційної 
діяльності підприємства: 
визначаються показники 
ринкової віддачі активів, 
частки фірми на ринку 

інновацій, рентабельності 
реалізації інноваційної 

продукції 

 

Узагальниючи вищевладене, на рис. 1.2 представлено елементи механізм 

стратегії інноваційного розвитку бізнес-структури, який вклює три складові: 

елементу, функціональну та процесну. 

Елементна складова механізму управління інноваційним розвитком в 

якості об'єктів розглядає бізнес-процеси бізнес-структури. Це необхідно для 

обгрунтованого вибору кількісно-якісного складу елементів механізму, 

підтримки між ними пропорційності і збалансованості, формування ефективної 

взаємодії всередині бізнес-структури і з зовнішнім середовищем. 

Функціональна складова механізму управління інноваційним розвитком 

дозволяє розкрити об’єкти, в якості яких виступають види діяльності, їх зміст, 

функціональний розподіл праці, організаційна структура управління, а також 

результати діяльності бізнес-структури і їх залежність від чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  

У разі процесної складової механізму управління інноваційним розвитком 

бізнес-структури об’єктами розгляду стають вибір адаптивної моделі і 

технології управління, встановлення складу і послідовності його етапів, правил 

і процедур прийняття рішень. 
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Рисунок 1.2   Елементи механізму управління інноваційним розвитком бізнес-

структури (джерело: розроблено на підставі [34, 37]) 

 

Отже, умови нової реальності, які характеризується високим ступенем 

інтелектуалізації, вимагають адаптивної поведінки бізнес-структур на підставі 

адекватного сприйняття і усвідомлення керівництвом і виконавцями 

наступаючих змін, що тягнуть за собою посилення конкуренції. Інноваційність 

бізнес-структур є важливою конкурентною перевагою, бо дозволяє своєчасно 

Рішення задач, 
обумовлених 
динамічністю і 
невизначеністю 

зовнішнього оточення, що 
відрізняються великим 

числом змінних, складним 
характером їх 

залежностей, наявністю 
випадкових факторів і 

тимчасовим обмеженням 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

Швидка змінюваність 
завдань і відповідна 
реакцію бізнес-
структури зміни 

напрямків 
інвестиційних 
вкладень, 

вдосконалення форм 
організації управління, 
виробництва, праці, 
освоєння інновацій 

Розроблення  схем і 
процедур вирішення 
завдань, визначення 

якісних і невизначених 
характеристик, що 

вимагає високого рівня 
інтуїції і досвіду в 

прийнятті управлінських 
рішень при реалізації 
високо ризикованих 
інноваційних проектів 

Елементна складова в 
якості об'єктів розглядає 
бізнес-процеси бізнес-
структури. Це необхідно 
для обгрунтованого 

вибору кількісно-якісного 
складу елементів 

механізму, підтримки між 
ними пропорційності і 

збалансованості, 
формування ефективної 
взаємодії всередині 
бізнес-структури і з 

зовнішнім середовищем 

В РОЗРІЗІ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ 

Процесна складова в 
якості об'єктів 
розглядає вибір 

адаптивної моделі і 
технології 
управління, 

встановлення складу 
і послідовності його 
етапів, правил і 

процедур прийняття 
рішень 

Функціональна складова 
дозволяє розкрити об’єкти, 
в якості яких виступають 
види діяльності, їх зміст, 
функціональний розподіл 

праці, організаційна 
структура управління, а 

також результати діяльності 
бізнес-структури і їх 

залежність від чинників 
внутрішнього і зовнішнього 

середовища
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захистити бізнес від назріваючих загроз з боку зовнішнього середовища через 

систему випереджального і безперервного пошуку нових можливостей 

виживання та розвитку. Але при цьому потрібно посилювати адаптивні 

здібності бізнес-структур. Тому для ефективного управління інноваційним 

розвитком необхідно створити обгрунтований комплекс дій, тобто розробити 

адаптивний механізм в умовах інтелектуалізації економіки, який є 

диверсифікація інноваційного розвитку бізнес-структур. 

 

 

1.2 Диверсифікація інноваційного розвитку бізнес-структур як 

адаптивний механізм в умовах інтелектуалізації економіки 

 

 

Інноваційні процеси, будучи заснованими на знаннях, мають таку 

загальну специфіку, яку необхідно брати до уваги з точки зору менеджменту: 

 стрімкий науково-технічний розвиток веде до того, що бізнес-структури 

змушені приділяти більше уваги своєму техніко-технологічного стану, щоб 

уникнути відставання в конкурентній боротьбі і втрати положення на ринку; 

 збільшені обсяги інформаційних потоків вимагають впровадження 

ефективних алгоритмів їх обробки, фільтрації та аналізу в зв'язку з тим, що 

витрати часу істотно впливають на швидкість створення і якість інноваційного 

продукту, що стоять в прямому зв'язку з прибутком бізнес-структури; 

Виходячи з цих особливостей, формуються умови, в рамках яких 

здійснюється діяльність, пов'язана з інноваційним менеджментом. Інноваційна 

діяльність в більшості випадків ведеться бізнес-структурами на вже наявній 

базі, тобто передбачає, що вона має певну основу, від якої вона 

«відштовхується» при створенні та впровадженні інновацій. Таким чином, 

інноваційна діяльність найчастіше передбачає роботу в новому, раніше 

незнайомому бізнес-середовищі. Навіть якщо бізнес-структура створювалася її 

власниками спеціально для ведення інноваційної діяльності, її керівництво 
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зіткнеться з необхідністю адаптації свого минулого досвіду до реалій нового 

бізнесу і розробці цілого нового напряму діяльності. У зв'язку з цим можна 

стверджувати, що інноваційна діяльність, з точки зору менеджменту, відповідає 

за своєю сутністю поняттю «диверсифікація», з якої сучасні компанії неминуче 

стикаються для забезпечення динамічного розвитку в умовах глобалізації та 

нарощування ефективності механізмів міжнародної взаємодії в області 

відтворення і торгівлі. При цьому на сучасному етапі розвитку світової 

економіки, що характеризується як інноваційний, велику доцільність отримує 

саме розвиток на основі інноваційної діяльності, тобто освоєння принципово 

нових областей і напрямків бізнесу, що дозволяють учасникам створити 

унікальний на ринку продукт і, тим самим, максимізувати прибуток і віддачу 

від вкладень. Таким чином, постулируем, що при побудові лінії управління 

інноваційною діяльністю компанії слід серед іншого приділяти особливу увагу 

стратегії диверсифікації. Для підтвердження даного постулату розглянемо 

дефініцію диверсифікації більш детально (табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7 – Визначення дефініції «диверсифікація» вченими-

економістами (джерело: систематизовано на підставі [44-67]) 

Автор Рік Визначення 
1 2 3 

M. Горт [43] 1962 Одночасне обслуговування компанією декількох ринків 
Б.Берман, Д. 
Еванс [44] 

1990 
Розподіл капіталів, що інвестуються між різними об'єктами вкладень з 
метою зниження ризику можливих втрат капіталу або доходів  

Р. Кунц [45 1994 
Диверсифікація передбачає виявлення саме того виду діяльності 
(продукції), в якій можна найбільш ефективно реалізувати 
конкурентні переваги підприємства 

Ф.Котлер 
[46] 

1998 

Інструмент покращення фінансово-економічних показників діяльності 
підприємства. Компанія повинна виявити для себе напрям, де знайде 
застосування накопичений нею досвід, або напрям, який буде сприяти 
усуненню недоліків на сьогоднішній день 

Мочерний 
С.В. [48] 

2002 
Процес розширення номенклатури продукції, яку виробляють фірми 
та об’єднання  

Андрійчук 
В.Г. [49] 

2002 
є однією із суспільних форм організації виробництва  

Портер М.Е. 
[47] 
 

2003 

Складність пошуку резервних коштів і підприємств для придбання, 
потреба у нових знаннях і навичках управлінського персоналу, 
відсутність методологічної бази для врахувавання взаємозв’язку 
диверсифікації діяльності та операційного ризику 
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Продовження таблиці 1.7  

1 2 3 

Томпсон 
А.А. , 
 Стрікленд 
А.Дж. [50] 

2003 

Розширення номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок 
споріднених чи нових, які можуть виготовлятися і збуватися з 
використанням існуючого потенціалу, а також розвиток діяльності 
фірми в абсолютно нових для неї галузях. Дане визначення, як і 
попередні, пов'язує диверсифікацію з переходом до 
багатопрофільного підприємства, проте автори роблять акцент на 
ресурсному забезпеченні напрямків диверсифікації 

Азріліян 
О.М. [51] 
 

2005 

Одночасний розвиток багатьох, не пов'язаних один з одним видів 
діяльності, розширення асортименту виробів, що випускаються, 
розширення активності за рамки основного бізнесу, під яким 
розуміється виробництво товарів та послуг, які мають максимальні 
частки в чистому обсязі продажу порівняно з іншими видами 
продукції, що виробляються 

Рудик Н.Б. 
[52] 

2005 
Процес проникнення корпорації в нові галузі виробництва та 
географічні сегменти ринку з ціллю зниження ризику її операцій 

Зоренко О.В. 
[53] 

2005 

Об'єктивний економічний процес, закономірність, що викликана 
ринком, конкуренцією та покликана за рахунок розширення 
асортименту товарів, диверсифікації інвестицій, ринків зробити 
рентабельність підприємства більш стійкою, знизити ризики 
господарської діяльності» 

Грушак З.М.  
[54] 

2006 

Процес, що охоплює організаційні, економічні, правові зміни на 
підприємствах та направлений на підвищення ефективності 
виробництва, зниження кількості банкрутств, своєчасне реагування на 
зміни економічної кон'юнктури ринку для забезпечення 
прибутковості на основі використання ринкових шансів і 
встановлення конкурентних переваг, зміцнення положення 
підприємства в ринковому сегменті 

Корінько 
М.Д. [55] 
 

2007 

Інноваційний процес різностороннього розвитку господарюючого 
суб'єкта шляхом перерозподілу ресурсів, проникнення в інші галузі 
виробництва та на ринки нових товарів і послуг з метою зниження 
ризиків та збільшення доходу 

І.В. Ансофф 
[56] 
 

2008 
Термін, що застосовується до процесу перерозподілу ресурсів, які 
існують на підприємстві, в інші сфери діяльності, що істотно 
відрізняються від попередніх  

Ілляшенко 
С.М., 
Пересадько 
Г.О. [57] 

2008 

Процес входження (проникнення) в нові галузі діяльності, в яких 
суб’єкт господарювання ще не господарював та які покликані змінити 
(замінити) або доповнити (розширити) асортимент продукції, що вже 
випускається 

Р.І. Акмаева, 
Н.Ш. 
Єпіфанова 
[58] 

2009 

Зростання підприємства за рахунок виробництва нових товарів для 
нових ринків. Стратегія диверсифікації означає орієнтацію на 
створення багатопрофільного виробництва або портфеля цінних 
паперів 

Румянцева 
Е.Е. [59]  
 

2010 

1) володіння найрізноманітнішими фінансовими активами з метою 
зниження ступеня ризику портфеля в цілому;  
2) загальна ділова практика, спрямована на розширення номенклатури 
товарів та послуг та (або) географічної території для розподілу ризику 
та зниження залежності від циклічності бізнесу 
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Продовження таблиці 1.7  

1 2 3 

Цогла О.О. 
[60] 

2011 

Процес, що охоплює організаційні, економічні, правові зміни на 
підприємствах та направлений на підвищення ефективності 
виробництва, зниження кількості банкрутств, своєчасне реагування на 
зміни економічної кон’юнктури ринку для забезпечення 
прибутковості на основі використання ринкових шансів і 
встановлення конкурентних переваг, зміцнення положення 
підприємства в ринковому сегменті 

Ткачук В. І.  
[61] 

2011 

Розвиток декількох не взаємопов’язаних або обслуговуючих 
виробництв, розробка нових видів товарів, робіт, послуг на основі 
перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане підприємство, в інші 
сфери, які суттєво відрізняються від попередніх задля досягнення 
певної стратегічної мети 

Богачевська 
К.В. [62] 

2012 
Важлива складова загальної стратегії розвитку підприємства, яка 
передбачає вхід підприємства до нових для нього сфер бізнесу 

Малік М. Й.  
[63]  

2012 

Розширення номенклатури та асортименту, зміна виду продукції, що 
виробляється підприємством, освоєння нових видів виробництв для 
підвищення ефективності виробництва, отримання економічної 
вигоди, запобігання банкрутства з урахуванням екологічних та 
соціальних потреб населення 

Боумен К. 
[64]  

2013 
Ефективний метод підвищення ефективності виробництва, отримання 
економічної вигоди та запобігання банкрутства 

Збарський, 
В.К. 
Єременко 
Д. В. [65]  

2016 

Один із видів стратегії розвитку підприємництва, що передбачає 
певну поведінку на ринку, пов’язану з експансією в нові географічні 
або галузеві сектори, обрання інших або додаткових видів діяльності з 
метою оптимізації використання ресурсного потенціалу та мінімізації 
ризиків 

Згурська 
О.М. [66] 
 

2019 

Зменшення залежності підприємства від однієї асортиментної групи 
та підвищення конкурентоспроможності шляхом урізноманітнення 
діяльності господарюючого суб'єкта за рахунок виробництва нових 
видів продукції, розширення галузевого діапазону діяльності, 
освоєння нових видів діяльності, нових технологій, нових сегментів 
ринку, нових способів управління і розподілу інвестиційних ресурсів 
з метою адаптації до ринкових умов за наявних ресурсних обмежень 

 

Узагальнюючи різноманіття підходів щодо визначення дефініції 

«диверсифікація», можна визначити що її розглядають як: 

 стратегію бізнес-структури, що прислідує довгострокові цілі, завдання 

та шляхи їх вирішення в залежності від конкретних умов ведення бізнесу; 

 процес проникнення бізнес-структури в інші галузі виробництва 

 інструмент для усунення диспропорцій виробництва і перерозподілу 

ресурсів, визначення актуальних напрямів реструктуризації 

 одну з організаційних форм виробництва в поєднанні з іншими; 
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 ефективний спосіб адаптації до вимог ринку. 

Аналіз численних публікацій [44-67] показав, що погляди науковців на 

поняття диверсифікації діяльності поступово змінювалися разом зі зміною 

економічних відносин в суспільстві. На сучасному етапі під диверсифікацією 

розуміють у найширшому значенні несхожість, відмінність, урізноманітнення, 

розширення, множинність.  

Існування величезної кількості наукових підходів та концепцій, через 

призму яких намагаються пояснити сутність даного поняття, ускладнює 

можливості визначення диверсифікації діяльності у більш вузькому значенні. 

Під диверсифікацією одночасно розуміють і розподіл капіталів між різними 

об’єктами вкладень, і проникнення в нові галузі та сфери діяльності, і 

розширення географічних меж діяльності, і розширення асортименту, 

номенклатури продукції підприємства, і навіть її модифікація теж вважається 

диверсифікацією.  

Деякі науковці схильні вважати, що диверсифікація (під якою розуміють 

розширення номенклатури продукції) є повною протилежністю спеціалізації 

(яка передбачає звуження номенклатури продукції підприємства). Остання 

думка дуже цінна, проте не є абсолютною, оскільки явище диверсифікації має 

багато зовнішніх проявів, що в свою чергу залежить від специфіки кожної 

конкретної ситуації, зокрема від стадії життєвого циклу відповідної галузі, в 

якій діє компанія. 

Отже, під диверсифікацією в широкому сенсі розуміється розширення 

асортименту, зміна виду продукції, освоєння нових видів виробництв з метою 

оптимального перерозподілу різних видів ресурсів, підвищення економічної 

ефективності бізнес-структур, мінімізації ризиків втрати фінансової стійкості і 

як наслідок забезпечення економічної безпеки.  

Таке визначення підкреслює комплексність завдання диверсифікації, не 

обмежуючи її суть виключно переходом до неспоріднених виробничо-

технологічної процесам, але також вказуючи на необхідність розробки і 

впровадження нових систем управління і маркетингових підходів. головною 



63 

метою диверсифікації є розширення сфери діяльності бізнес-структури, яке 

тягне за собою за собою велику ступінь свободи від впливу відбуваються у 

зовнішньому середовищі неконтрольованих змін.  

Таким чином, бізнес-структура, що диверсифікують знижує загальні 

економічні ризики за умови грамотної побудови системи управління в рамках 

нового роду активності. 

Поняття диверсифікації застосовується при формулюванні портфельної 

стратегії як один із чотирьох її компонентів, а саме як вектор росту або 

напрямок майбутньої сфери діяльності підприємства.  

Диверсифікація діяльності бізнес-структури − означає обновлення 

(диференціацію) і товару, і ринку бізнес-структури одночасно, вихід за межі 

основного бізнесу, яким підприємство займалось досі, проникнення в нові 

галузі та сфери економіки.  

Якщо вектор росту спрямований на розвиток ринку, то йдеться про 

формування попиту на нові товари підприємства і вибирається напрямок 

діяльності бізнес-структури − розвиток маркетингу.  

Якщо ж вектор росту вказує на розвиток товару, то йдеться про створення 

нового товару і вибирається напрямок − зміна технології.  

Якщо ж вектор росту спрямований одночасно і на обновлення ринку, і на 

обновлення товару, тобто вибирається стратегія диверсифікації, то загальний 

напрямок простежується слабкіше ніж у попередніх двох випадках, оскільки 

одночасно вдосконалюються і маркетингова діяльність і технологія 

виробництва [68].  

Тобто, як уже зазначалось, диверсифікація означає (переважно) вихід за 

межі основного бізнесу, яким бізнес-структура займалась досі, проникнення в 

нові галузі та сфери економіки. Здійснюватись вона може як через створення 

нових бізнес-структур, так і шляхом скуповування з існуючих або злиття з 

ними. В результаті відбувається перехід від односторонньої виробничої 

структури (спеціалізації) до багатопрофільного виробництва.  

Диверсифікація покликана до життя науковотехнічною революцією, а 
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саме необхідністю пристосування бізнесу до швидких структурних змін, 

посилення конкурентної боротьби внаслідок насичення ринку.  

В цих умовах диверсифікація використовує переваги комбінування, 

проникнення в нові прибуткові галузі. І, головне, − стабілізує бізнес, робить 

його менш вразливим до спадів у тих чи інших галузях, оскільки, володіючи 

бізнес-структурами в різних сферах економіки, диверсифікована бізнес-

структура має змогу компенсувати спад збуту на ринку одних товарів його 

зростанням на інших.  

Завдяки цьому диверсифіковані бізнес-структури більш стійкі та 

конкурентно-здатні ніж вузькоспеціалізовані. Вони мають можливість 

переливати капітал у найприбутковіші галузі. Отже диверсифікація − це 

організаційно-економічний фактор підвищення ефективності виробництва.  

Таким чином, значення диверсифікації діяльності бізнес-структури в 

розробці і здійсненні його портфельної стратегії достатньо помітне. З одного 

боку, диверсифікація − один із важливих напрямків діяльності бізнес-

структури, тобто вказує, які конкретно стратегічні одиниці бізнесу і в яких 

стратегічних зонах господарювання будуть працювати в майбутньому. З 

другого боку, диверсифікація в значній мірі забезпечує стратегічну гнучкість 

портфеля бізнес-структури, оскільки задоволення широкого кола потреб і 

застосування кількох технологій не допустить ситуації, коли несподівані зміни 

в одній із стратегічних одиниць бізнесу можуть привести до серйозних 

руйнівних наслідків в інших [69]. 

Диверсифікувавши власну діяльність, бізнес-структура зможе 

забезпечити досягнення трьох груп економічних цілей: стабілізації, гнучкості та 

економічного зростання. Головна мета, якої прагнуть досягнути підприємці, 

полягає у збільшенні вартості підприємства та зростанні доходів. 

Передумови диверсифікації бізнес-структур можна розділити на три 

групи:  

 вплив технологічного прогресу на світову економіку;  

 лібералізація діяльності підприємств;  
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 внутрішні проблеми підприємства.  

Перші дві групи є рушійними силами глобалізації. Процеси, які 

спонукають підприємців до коригування своїх стратегій через диверсифікацію 

виробничої діяльності, є базою для всесвітньої економічної інтеграції.  

У вітчизняної бізнес-структури найчастіше диверсифікація обумовлена 

саме відсутністю новітньої технології й техніки виробництва. На жаль, багато 

підприємств не має можливості починати свою діяльність, використовуючи 

сучасну техніку, оскільки вони не мають у своєму розпорядженні необхідного 

обсягу коштів.  

Не всі початкові підприємці мають можливості отримати кредит, а 

інвестиції на деякі види виробництва хоча і збільшуються, у цілому мають 

негативну тенденцію в Україні за останні роки. Тому на практиці виробнича 

діяльність починається з використання доступних технологій, які іноді вже на 

початку виробництва втратили свою актуальність. 

На сьогодні в Україні існує багато проблем у сфері невідповідності якості 

виробленої продукції міжнародним стандартам, що, своєю чергою, заважає 

бізнес-структурам освоїти нові ринки за кордонам, оскільки вони не можуть 

створювати конкуренцію місцевим виробникам чи представникам 

європейських країн. Для бізнес-структурі не має сенсу просувати свою 

продукцію на нові ринки, якщо його технологічна база не знаходиться на 

необхідному міжнародному рівні.  

Бізнес-структурі слід починати розвивати свою діяльність за рахунок 

використання новітніх технологій, що, своєю чергою, дасть можливість розши 

рити діяльність вже за рахунок підвищення якості виробленої продукції. 

Можна зробити висновок, що диверсифікація, яка орієнтується на 

технологічний прогрес, часто є передумовою для диверсифікації, яка 

обумовлена лібералізацією. Взаємозв’язок схематично представлений на 

рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3  Взаємозв’язок передумов диверсифікації у бізнес-структурі 

(джерело: систематизовано на підставі [66, 70]) 

 

Одночасно диверсифікація несе бізнес-структурам і певні загрози. Вона 

не завжди дає змогу використати переваги спеціалізованого виробництва, а 

тому до певної міри є його антиподом. Адже розвиток багатьох галузей 

розпорошує ресурси бізнес-структури, а тому нерідко не вдається досягти по 

окремих з них раціональної концентрації. В результаті бізнес-структура втрачає 

ефект масштабу виробництва. Потрібно також мати на увазі, що управляти 

диверсифікованим виробництвом значно складніше порівняно з 

недиверсифікованим. Тут менеджери і спеціалісти повинні мати різнобічну 

фахову підготовку, їм доводиться враховувати значно більше чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища, а це підвищує ризик прийняття 

недостатньо обґрунтованих рішень 

Розглядаючи цілі диверсифікації, можна визначити, що деякі з них 

відносяться до характеристики продукції, а деякі  до її місіям. Кожна з цілей 

призначена для поліпшення аспектів балансу між загальною стратегією 

«продукт-ринок» і навколишнім середовищем. Специфічні цілі, поставлені для 

певних ситуацій, можуть бути згруповані в три основні категорії:  

 цілі росту, які повинні сприяти регулюванню балансу в умовах 

Високий рівень експорту 

Використання нового обладнання
та технологій виробництв 

Відповідність якості виробу 
стандартам міжнародної торгівлі 

Використання екологічних
інноваційних технологій 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС 
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сприятливих тенденцій;  

 цілі стабілізації, призначені для захисту від несприятливих тенденцій і 

непередбачуваних явищ;  

 цілі гнучкості, що передбачаються для посилення позиції бизнес-

структури в разі непередбачуваних подій [70]. 

Можна виділити три форми диверсифікації: 

 заміна  ця форма використовується для наявної комбінації продукт-

ринок, яка втратила свою життєздатність в силу або «морального» зносу, або 

жорсткої конкуренції; 

 доповнення  дану форму доцільно застосовувати для існуючої 

комбінації продукт-ринок, яка досягла стадії зрілості і насичення, коли 

зростання потенціалу не виправдовує застосування допустимих засобів і 

ресурсів; 

 страхування  ця форма може використовуватися для подолання умов 

спаду або можливого перенасичення ринку. Він здійснюється переважно 

шляхом розподілу інвестицій і величини ризику на всі сфери виробництва.  

Всі ці форми, що розглядаються в якості спонукальних мотивів, можуть 

існувати окремо, але можуть і поєднуватися один з одним, це залежить від 

конкретних обставин в кожній компанії, тому і вибір форми диверсифікації 

вимагає хорошого обгрунтування і ретельного планування відповідно до цими 

обставинами [71]. 

Серед основних причин диверсифікації можна назвати наступні: 

 виживання  заходи з протидії несприятливого ринкового, виробничого 

або матеріального впливу;  

 стагнація (застій) ринку функціонування підприємства: ринок збуту 

насичений продукцією (послугами), відповідно, спостерігається тенденція 

скорочення попиту, потужний тиск конкурентів, застарілість виробничого 

портфелю підприємства або можлива монополізація галузі; 

 стабільність  задіяння виробничого балансу в циклічному 

виробництві;  
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 адаптація до зміни потреб покупця;  

 необхідність інвестування накопиченого капіталу з метою збереження 

та збільшення його вартості з одного боку та підвищення ефективності 

функціонування підприємства з іншого шляхом підприємницької експансії; 

 відсутність можливості отримання додаткових прибутків у традиційній 

сфері функціонування підприємства, що пов’язано з антимонопольним 

законодавчим регулюванням; 

 необхідність зниження ризиків (істотна залежність від однієї 

продуктової лінії, циклічний характер основного бізнесу спонукають до пошуку 

додаткових можливостей забезпечення стабільності підприємства); 

 високі бар’єри виходу на світові ринки; 

– зміни в довгострокових тенденціях економічного росту галузі; 

– зміна в складі споживачів і в способах використання товару; 

– упровадження нових продуктів; 

– успішне впровадження нового продукту зміцнює позиції бізнес-

структури, зазвичай за рахунок конкурентів, прихильних до старих продуктів;– 

технологічні зміни;  

– зміна в системі маркетингу; 

– вихід на ринок або відхід з нього великих фірм; 

– поширення ноу-хау; 

– зростаюча глобалізація галузі; 

– зміна структури витрат і продуктивності; 

– перехід споживчих переваг від диференційованих до стандартних 

товарів (або навпаки); 

– вплив змін у законодавстві і у політиці уряду; 

– зміна суспільних цінностей, орієнтації і способу життя; 

– зменшення впливу фактора невизначеності і ризику. 

Основними наслідками, які виникають через перелічені причини та 

стримують розвиток повноцінної диверсифікаційної діяльності є: 

– відсутність фінансування; 
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– відсутність засобів у замовників; 

– відсутність попиту на продукцію; 

– зменшення прибутку; 

– відсутність належного кадрового потенціалу; 

– високий економічний ризик; 

– нестача інформації стосовно нових технологій та ринків збуту; 

– ризик банкрутства; 

– старіння виду діяльності; 

– низька платоспроможність населення.  

Такі основні причини диверсифікації, вони викликані необхідністю 

підвищити ефективність діяльності бізнес-структур не тільки в даний момент 

часу або в найближчому майбутньому, але і на тривалу перспективу, тобто 

пов'язані з прийняттям стратегічних рішень. 

У наукової літературі зустрічаються різноманітні підходи до 

диверсифікації та відповідні види, табл. 1.8: 

 

Таблиця 1.8 – Види диверсифікації (джерело: систематизовано на 

підставі [71-73]) 

Види диверсифікації 
1 

Горизонтальна диверсифікації 
Вертикальна диверсифікації 
Концентрическая диверсифікації 
Конгломератна диверсифікації 
Міжнародна диверсифікації 
Диверсифікація бізнесу 
Диверсифікація інвестиційного портфеля 
Диверсифікація ризиків 
Корпоративна диверсифікація 
Диверсифікація інвестиційних ризиків 
Діверсіфікація постачальніків 
Диверсифікація цін 
Диверсифікація продукції 
Географічна диверсифікація 
Суміжна 
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Продовження таблиці 1.8 
1 

Не пов'язана 
Регіональна 
Синергетична 
Часткова диверсифікація 
Повна диверсифікація 
Кардинальна диверсифікація 
Внутрішньої спрямованості 
Зовнішньої спрямованості 
Диверсифікація власними ресурсами 
Непряма 
Пряма 
Побічна 
Диверсифікація виробництва 
Ресурсна диверсифікація 
Диверсифікація персоналу 
Диверсифікація за участю партнерів 
Диверсифікація спожтвачів 
Диверсифікація якісних властивостей товару 
Диверсифікація споживчих властивостей товару 
Організаційна диверсифікація 
Управлінська диверсифікація 

 
Ансофф І. [56] поділяє диверсифікації на «пов’язану» і «непов’язану». У 

першому випадку йдеться про розвиток підприємством сфер виробництва, що 

пов’язані з існуючою її діяльністю, в другому – про нові напрями діяльності, 

що не мають відношення до профілю підприємства.  

Стратегія непов'язаної диверсифікації також називається стратегією 

конгломеративної диверсифікації і має на увазі ведення двох абсолютно 

незалежних напрямків бізнесу, які не поліпшують діяльність один одного 

У свою чергу, пов’язана (синергетична) диверсифікація може 

здійснюватися різними напрямами: горизонтальною, вертикальною 

концентричною диверсифікацією.  

При горизонтальній диверсифікації капітал підприємства спрямовується 

на виробництво продуктів, споріднених з первинними, але не схожих за 

технологією. Ця форма диверсифікації характеризується появою на 
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підприємстві нової продукції в рамках своєї галузі або суміжних галузей. 

Вертикальна диверсифікація характеризується розширенням і розгалуженням 

діяльності з метою виробництва або контролю над виробництвом усіх 

компонентів, частин і матеріалів. Таким чином, ця форма диверсифікації є 

поглинанням постачальників і посередників, і головним її результатом є 

контроль над усім ланцюжком виробництва – від сировини до готового 

продукту. При цьому можлива повна вертикальна диверсифікація або часткова, 

коли частина продукції виготовляється на підприємстві, а частина 

закуповується в інших підприємств [73].  

Найчастіше вертикальна диверсифікація реалізується двома напрямами: 

– зворотна вертикальна інтеграція, коли підприємство приєднує функції, 

які раніше виконувалися постачальниками, встановлює контроль над 

джерелами сировини, виробництвом комплектуючих виробів, напівфабрикатів; 

– пряма вертикальна інтеграція припускає приєднання підприємством 

функцій, що виконувалися раніше дистриб’юторами, тобто отримуються 

транспортні, сервісні служби, канали збуту і інші функціональні служби, що 

пов’язані з основною діяльністю підприємства. 

Концентрична диверсифікація означає розширення виробничого 

портфеля за рахунок продуктів (або напрямків бізнесу), що дозволяють більш 

ефективно або повно використовувати існуючі технології і ресурси компанії. 

Іншими словами, слідуючи стратегії концентричної диверсифікації компанія 

створює доповнюють товари або вводить доповнюють послуги, що сприяють 

полегшити і поліпшити споживання основного продукту. Такий тип 

диверсифікації часто використовують невеликі компанії, а нові створені 

продукти як правило тісно пов'язані з основним бізнесом компанії. 

Міжнародна диверсифікація може приймати одну з двох вищеописаних 

форм: бути пов'язаною або непов'язаної. Вона є одним з головних стратегічних 

шляхів диверсифікації діяльності компанії. До неї переходять тоді, коли 

диверсифікація на національному рівні повністю завершена. 

Маркетингова диверсифікація передбачає освоєння нових ринків, 
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створення власної торгової мережі, організацію обслуговування після продажу. 

Фінансова диверсифікація реалізується через залучення позикових коштів 

від різних кредиторів з різними термінами погашення, розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитних рахунках декількох фінансових установ, 

інвестиції в різні види цінних паперів.  

Техніко-технологічна диверсифікація полягає у впровадженні інновацій, 

нових видів техніки, обладнання. 

Також различають пасивну та активну диверсифікацію бізнесу. Пасивна 

диверсифікація бізнесу є реакція на зміну зовнішнього середовища та адаптації 

компанії до цих змін. Критерієм даного процесу виступає не стільки зростання 

прибутку, скільки її стійке отримання протягом тривалого часу. У свою чергу, 

активна диверсифікація виходить з перенесення конкурентних переваг, які 

визначаються конкретними ключовими компетенціями, в інші сфери бізнесу, 

тобто завоювання нових ринків.  

Диверсифікації можна розділити на наступальні і захисні. Наступальні 

стратегії диверсифікації характерні для інноваційно-орієнтованих компаній. 

Очевидно, що для них процес формування корпоративної стратегії 

диверсифікації матиме свої особливості. Основним методологічним постулатом 

є те, що в якості базового береться ресурсний підхід, тобто формується активна 

(наступальна) стратегія.  

За ступенем (широті) охоплення форма диверсифікація підрозділяється на 

вузьку і широку. Вузька диверсифікація протікає в рамках однієї галузі. Таку 

диверсифікацію ще називають внутрішньогалузевої. Широка диверсифікація 

охоплює дві і більше галузі. 

Залежно від того, які ресурси бізнес-структура задіє при проведенні 

диверсифікації, виділяють екстенсивну та інтенсивну диверсифікації. 

Екстенсивна форма проводиться шляхом збільшення потужностей, відкриття 

нових цехів і підрозділів, залучення додаткової робочої сили, інтенсивна  за 

рахунок якнайповнішого, ефективного та раціонального використання наявних 

потужностей, трудових ресурсів, сировини і запасів. 
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По відношенню до концентрації виділяють деконцентріческую 

(проводиться ззовні) і ізоконцентріческую (проводиться зсередини бізнес-

структури) диверсифікації. 

Залежно від способу проведення можна виділити диверсифікацію 

внутрішнього зростання та диверсифікацію зовнішнього зростання. 

Диверсифікація внутрішнього зростання передбачає зміну вже існуючої бізнес-

структури за допомогою: інвестування  залучення додаткових ресурсів, 

забезпечення постійних гарантованих поставок сировини, переозброєння і 

оновлення підприємства; адаптація  використання прихованих резервів 

ресурсів бізнес-структури, в першу чергу, людських і виробничих, заснованих 

на інноваціях і дослідженнях; зовнішнього зростання  за допомогою злиття, 

поглинань, експансії, приєднання. 

Реалізація диверсифікації може збільшити рентабельність підприємства 

чи призвести до значних втрат. Тому важливо відповідально поставитися до 

прийняття рішення відносно доцільності впровадження диверсифікації. 

Планування стратегії диверсифікації рекомендується реалізовувати в чотири 

етапи. На кожному із зазначених етапів необхідно розглядати ряд питань для 

досягнення максимальної віддачі від стратегії, що реалізується [73]. 

Перший етап  визначення необхідності диверсифікації діяльності бізнес-

структури. На даному етапі необхідно виявити проблеми у бізнес-структури, 

проаналізувати шляхи вирішення цих проблем, співвіднести виявлені шляхи з 

можливостями бізнес-структури. Якщо у бізнес-структури є невирішені 

проблеми, пов’язані з її основною діяльністю, то слід спочатку спрямувати 

зусилля на їх усунення і лише потім впроваджувати диверсифікацію. 

Рекомендується складати детальне обґрунтування доцільності диверсифікації, 

яке не має суперечити меті бізнес-структури. Підприємець має орієнтуватися на 

сильні сторони бізнес-структури та наявність ресурсів для реалізації 

поставлених цілей. 

Другий етап  вибір стратегії диверсифікації. Детальний 

макроекономічний та галузевий аналіз дасть можливість визначати, у якому 
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напрямку слід розвивати діяльність бізнес-структурі. Для цього необхідно 

проаналізувати баждно всі фактори виробництва та взагалі діяльності 

підприємства. Опиратися можна також на минулий досвід керівника чи на 

думку експертів з даного питання. Так, не матиме успіху диверсифікація 

діяльності на нові ринки (у тому числі в інші країни), якщо у бізнес-структури 

низький рівень технологічного оснащення. У даному випадку більш 

ефективним буде, наприклад, диверсифікація технології виготовлення для 

підвищення якості виробу або запровадження нових видів продукції. Оскільки 

стратегія бізнес-структури визначає його пріоритетні цілі та задачі, то 

необхідно приймати до уваги характеристики бізнес-структури на кожному 

етапі її життєвого циклу. З кожною стадією життєвого циклу бізнес-структури 

асоціюється декілька стратегічних напрямків. Для бізнес-структури прийнято 

розрізняти галузеву (нове виробництво) та продуктовогалузеву (збільшення 

асортименту продукції) диверсифікацію.  

Можна виділити такі основні напрями диверсифікації для бізнес-

структури: 

 диверсифікація виробництва – одночасний розвиток не взаємозв’язаних 

видів виробництва, виготовлення нових видів товарів з переорієнтацією на 

існуючи ринки збуту. Мета стратегії – підвищити ефективність виробництва і 

зробити підприємство багатогалузевим;  

 диверсифікація ризиків – розподіл інвестицій з урахуванням фінансових 

інструментів підприємства;  

 диверсифікація економіки – комплексний та одночасний 

багатогалузевий розвиток сфери послуг та виробництва, які між собою не 

мають ніякого зв’язку;  

 диверсифікація діяльності – перехід від вироблення одного виду 

продукції на багатопрофільне виробництво. 

Основними факторами, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації:  

– ринки для здійснюваного бізнесу виявляються в стані насичення або ж 

скорочення попиту на продукцію внаслідок того, що продукт перебуває в стадії 
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вмирання;  

– поточний бізнес дає перевищуючи потреби надходження грошей, що 

можуть бути прибутково вкладені в інші сфери бізнесу;  

– новий бізнес може викликати синергічний ефект, наприклад за рахунок 

кращого використання устаткування, сировини тощо;  

– антимонопольне регулювання не дозволяє подальшого розширення 

бізнесу в рамках даної галузі;  

– можуть бути скорочені втрати від податків;  

– може бути полегшений вихід на світові ринки;  

– можуть бути залучені нові кваліфіковані службовці або ж краще 

використаний потенціал наявних менеджерів. 

Третй етап  оцінка ефективності диверсифікації. Оцінити ефективність 

реалізації стратегії диверсифікації можна завдяки оцінці рівня досягнення цілей 

підприємством у своїй діяльності. Для оцінки можна використовувати 

абсолютні та інтегральні показники. Крім того, певну інформацію можна 

дістати через показники активності та фінансові показники бізнес-структури 

(зростання доходу, продажів, частки на ринку, вартості акцій тощо). Згідно з 

методикою Боломчука Б. В. і Драгуна Н. П. [74] оцінка рівня диверсифікації 

виробництва та збуту ґрунтується на оцінці різновиду та спорідненості видів 

економічної діяльності, які здійснюються згідно з КВЕД та стадій отримання в 

їх рамках доданої вартості, а також оцінці різновиду прив’язаних до кожного 

виду економічної діяльності географічних ринків збуту та їх сегментів.  

Четвертий етап  контроль реалізації стратегії диверсифікації. На цьому 

етапі визначаються особи, які будуть здійснювати контроль, та інструментарій, 

який вони будуть для цього використовувати. Під час реалізації стратегії може 

прийматися рішення відносно її коригування. Якщо у внутрішньому чи 

зовнішньому середовищі відбулися зміни, які безпосередньо впливають на 

діяльність підприємства та роблять досягнення мети неможливим при обраній 

стратегії диверсифікації, то її необхідно переглянути та внести відповідні зміни. 

При цьому зміни можуть бути внесені до будь-якого з етапів. У результаті 
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здійснення запропонованих етапів реалізації стратегії диверсифікації має бути 

створена стратегічна програма бізнес-структури, на основі якої будуть 

прийматися стратегічні рішення при визначені напрямку диверсифікації. 

Основними умовами, що актуалізують стратегічне управління 

диверсифікацією є: наявність в бізнес-структурі прагнень досягти в 

майбутньому визначеного результату; головне джерело проблем має 

знаходитися поза межами бізнес-структури; бізнес-структура повинна мати 

можливість своєчасного розпізнавання проблем та механізмів їх вирішення; 

центр уваги управління має зміститися на дії, спрямовані на недопущення 

небезпек, загроз і мінімізацію втрат, якщо останніх уникнути неможливо; 

потенціал бізнес-структури має бути «підбудовано» під можливості, що 

відкриваються, і стратегічні завдання, щоб на основі розробки цілей та 

своєчасного їх корегування забезпечити необхідні позиції на ринку; оперативне 

управління є продовженням, конкретизацією стратегічного управління і має 

виконуватися в рамках діючої стратегії [76].  

Виділяють п’ять основних завдань управління диверсифікацією:  

– визначення виду комерційної діяльності та формування стратегічних 

спрямувань його розвитку, тобто визначення цілей та довгострокових 

перспектив розвитку; 

– перетворення загальних цілей у конкретні напрямки роботи; 

– грамотна реалізація вибраного плану для досягнення бажаних 

показників; 

– ефективна реалізація обраної стратегії; 

– оцінка виконаної роботи, аналіз ситуації на ринку, внесення коректив у 

довгострокові напрямки діяльності, у цілі, у стратегію або в її реалізацію в 

рамках отриманого досвіду, умов, що змінилися, нових ідей або можливостей. 

Розглядаючи диверсифікацію в системі управління, менеджери в першу 

чергу повинні оцінити існуючі стратегічні положення підприємства і його 

стратегічні зони господарювання, виявити дисбаланс портфеля, визначити 

стратегічні цілі підприємства і відповідно вибрати визначені стратегії 
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управління портфелем стратегічних зон господарювання [77]. 

Механізм реалізації процесу диверсифікації бізнес-структури, який 

представлений на рис. 1.4, включає: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Механізм реалізації процесу диверсифікації бізнес-структури 

(джерело: сформовано на підставі [76, 77]) 
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 дії менеджерів з переросподілу ресурсів: визначення критичних 

чинників успіху; складання переліку основних бізнес-процесів; ранжування 

бізнес-процесів по важливості; моделювання бізнес-процесів; формалізація 

процесів; визначення показників процесів; створення бізнес-процесів; оцінка 

діючої організаційної структури. 

Дослідження теоретичних засад з проблем управління інноваційним 

розвитком бізнес-структур дозволили відзначити важливу роль диверсифікації, 

особливо в умовах інтелектуалізації економіки. Знаючи стадію, на якій в даний 

момент знаходиться бізнес, можна підібрати правильний механизм управління 

бізнес-структурою, врахувати всі необхідні ризики і прийняти правильні 

рішення, які дозволяє ефективно конкурувати в галузі. Кожна стадія життєвого 

циклу бізнес-структури вимагає певної організаційної структури та 

інструментів управління. 

Життєвий цикл бізнес-структури, що здійснює інноваційну діяльність, 

також відповідає класичної концепції життєвого циклу організації та охоплює 

стадії: 1) створення, зародження або становлення; 2) зростання; 3) зрілість; 4) 

старість, спад, занепад або ліквідація; 5) відродження (рис. 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Стадії життєвого циклу бізнес-структури  

(джерело: сформовано на підставі [76, 77]) 
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інноваційний розвиток – процес оновлення інноваційної діяльності за рахунок 

безперервного пошуку і використання нових способів і сфер реалізації 

потенціалу бізнес-структури в мінливих умовах зовнішнього середовища. 

Отже, можна встановити чіткий зв'язок між економічними категоріями, 

що перетинаються та формують визначення диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, 

диверсифікація, життєвий цикл бізнес-структури. Інноваційна діяльність бізнес-

структури розуміється у широкому сенсі, що відповідає її трактуванню у законі 

України «Об інноваційної діяльності» (від 04.07.2002 № 40-IV), яка в умовах 

інтелектуалізації з позиції забезпечення конкурентних переваг набуває 

перманентного характеру (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІР – інноваційний розвиток; ІД – інноваційна діяльність; Д – диверсифікація. 

Рисунок 1.6 – Залежність інноваційного розвитку, інноваційної діяльності, 

диверсифікації та життєвого циклу бізнес-структури 

(джерело: авторська розробка) 
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ризиків і збільшення прибутку, остільки інноваційна діяльність перетворюється 

в інноваційний розвиток через диверсифікацію, необхідність якої виникає у 

прив’язці до життєвого циклу бізнес-структури на стадії «відродження». 

Поєднання супутніх категорій дозволило сформувати визначення 

диверсифікації інноваційного розвитку як явища, яке забезпечує привнесення 

інноваційної корисності в будь-який ресурсний, процесний, результатний 

та/або управлінський аспекти інноваційної діяльності бізнес-структури. У 

підсумку визначено, що диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури як явищу в умовах інтелектуалізації економіки має набувати 

когнітивних рис, що втілюється через додавання необхідних блоків: управління 

знаннями та ідеями до системи менеджменту. 

В умовах інтелектуалізації економіки доцільно визначати бізнес-структуру 

як відкриту систему, що дозволяє розглядати диверсифікацію зовнішньої та 

внутрішньої спрямованості. Диверсифікація внутрішньої спрямованості обмежена 

об’єктами внутрішнього середовища бізнес-структури, в той час як диверсифікація 

зовнішньої спрямованості охоплює усі об’єкти зовнішнього середовища, яких 

значно більше, рис. 1.7. 

Серед основних об’єктів внутрішнього середовища можна виділити: 

фінанси, матеріали, технології, обладнання, інформація, персонал. За об’єктами 

внутрішнього середовища доцільно розглядати всі види ресурсного забезпечення: 

фінансові ресурси; сировинні ресурси (матеріали); технічні ресурси (склад та стан 

обладнання); технологічні ресурси (технології); інформаційні ресурси 

(інформація); людські ресурси (персонал).  

Серед основних об’єктів зовнішнього середовища можна виділити: 

постачальники, споживачі, конкуренти, вільні ресурси, установи державного 

регулювання і закони.  

Ці об’єкти можна визначити як мультиоб’єкти диверсифікації, так як вони є 

ємними об’єктами та складаються з набору більш вузьких об’єктів, які можна 

визначити як монооб’єкти диверсифікації. 

Усі об’єкти диверсифікації знаходяться у тісної взаємодії та існує пряма 
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залежність між вузькими (моно) та ємними (мульти) об’єктами диверсифікації, що 

надає можливість керівництву бізнес-структури орієнтуватися при виборі стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Межи охоплення системної диверсифікації бізнес-структури 

(джерело: авторська розробка) 
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Рисунок 1.8 – Рівні локалізації диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури (джерело: авторська розробка) 
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Рисунок 1.9 – Етапи диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури (джерело: авторська розробка) 
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охоплює зміни в частині ресурсного, процесного, результатного та 

управлінського забезпечення, «диверсифікація інноваційного розвитку», що 

ґрунтується на когнітивної складової; б) когнітивної диверсифікації, яке 

охоплює інспіраційні процеси диверсифікації; в) диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури як явище, що набуває когнітивних рис в умовах 

інтелектуалізації економіки та носить перманентний характер. 

Глобальна інформатизація суспільства актуалізує поведінкову економіку, 

яка досліджує вплив психологічних, соціальних, когнітивних та емоційних 

чинників на рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях. В 

глобальному масштабі її об’єктом можна розглядати бізнес-структуру, 

конкурентоздатність якої залежить від прийняття ефективних управлінських 

рішень, насамперед, під впливом когнітивного фактору. Особливого інтересу 

поведінкова економіка набуває в площині прийняття управлінських рішень в 

процесі здійснення інноваційної діяльності, яка характеризується значними 

ризиками та невизначеністю. Авторський підхід передбачає виокремлення 

когнітивної диверсифікації – це диверсифікація, яка має особливий об’єкт – 

персонал бізнес-структури, мету – формування команди професіоналів, що 

усвідомлюють полярність наслідків інтелектуалізації, спроможні обрати 

ефективний вектор інноваційного розвитку та отримати конкурентоздатні 

результати, тобто забезпечує свідоме прийняття управлінських рішень на всіх 

етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, особливо на її 

початку. 

Отже, пропонується розширити класифікацію видів диверсифікації за 

рахунок когнітивної диверсифікації, оскільки вона є запорукою свідомого 

менеджменту спрямованого на ефективний інноваційний розвиток. Це дозволяє 

визначити диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури як явище, 

що набуває когнітивних засад в умовах інтелектуалізації економіки та носить 

перманентний характер. 
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1.3 Формування системи когнітивної вищості бізнес-структури як 

підґрунтя диверсифікації інноваційного розвитку 

 

 

Дослідження теоретичних засад з проблем управління інноваційним 

розвитком бізнес-структур дозволили відзначити ведучу роль диверсифікації, 

особливо в умовах інтелектуалізації економіки.  

Інтелектуалізація економіки містить в собі безліч різноманітних зв'язків, 

важливу роль серед яких відіграють генетичні, що визначають просторово-

часової порядок її становлення. Як і будь-який фундаментальний економічний 

процес, інтелектуалізація економіки проходить складний, багатоетапний шлях 

становлення і розвитку.  

На початковій стадії інтелектуалізація економіки мала вигляд простий 

тенденції, яка характеризується відсутністю істотних рис внутрішньої 

взаємозумовленості складових її виробничих відносин. Заміна купа знаннями 

носила випадковий, недетермінований характер. Рутинна мускульна праця на 

даній стадії успішно конкуруваля з працею, виробники якого намагалися 

застосувати найпростіші знання. При цьому знання не були закріплені, була 

відсутня традиція їх накопичення і передачі, а тому їх випадкове застосування 

не робило істотного впливу на якісну визначеність і продуктивність праці. 

Системні якості інтелектуалізації економіки тільки почали формуватися. У 

даний час формування і розвиток інтелектуального потенціалу 

характеризується наростанням процесу інформатизації суспільства та 

економіки з перетворенням індустріальної економічної системи в так звану 

інтелектуальну [78]. 

Дефініцію «інтелектуалізація» в розглядають як процес формування та 

розвитку індивідуальних і сукупних інтелектів, який відбувається на різних 

носіях, а також їх інформаційних та технологічних взаємозв’язків і 

забезпечення. 

В останні роки дефініцію «інтелектуалізація» науковці почали широко 
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використовуватися в економічних дослідженнях, використовуючи такі 

визначення, як «інтелектуалізація економіки», «інтелектуальна економіки», 

«інформаційна економіка», «економіка, заснована на знаннях», «когнітивна 

економіка».  

Наприклад, Посталюк М.П. [78] трактує дефініцію «інтелектуалізація 

економіки» як процес формування і розвитку високоморальних основ 

господарської діяльності.  

Дефініція «інтелектуалізація економіки» Кузьминим А.І. [79] 

розглядається як стимулюючий вплив інтелектуальним капіталом  знаннями 

на економічний об’єкт, який безперервно залучає, виробляє, поширює 

компоненти інтелектуального капіталу, підтримуючи цим трансфер і дифузію 

різних видів капіталу, просування нових і спеціальних знань, товарів і послуг. 

Організаційний інтелект дозволяє за рахунок інтелектуалізації провести 

перетворення природного капіталу в біосоціальних потреби суспільства, 

використовуючи накопичену інтелектуальну енергії і соціальне довіру  

соціальний капітал. 

Хадькова Л.Т. [80] затверджує, що «інтелектуалізація економіки», це 

економіка, в якої на перше місце ставляться питання інтелектуального капіталу 

та застосування інтелектуальних ресурсів, не акцентуючи увагу на тому, що в 

сучасному світі в умовах глобалізації з'являється таке масове явище, як 

інтелектуалізація економіки.  

Під терміном «інтелектуалізація економіки» Боголиб Т.М. [81] також 

розглядає процес, в забезпеченні якого значну роль відіграють нематеріальні 

фактори виробництва, а саме: знання, інформація, програмне забезпечення, 

система підготовки кадрів. Високі темпи економічного зростання вже 

неможливо забезпечити без розвинених систем науки і вищої освіти, які в 

комплексі формують інтелектуальний капітал нації і забезпечують процес 

інтелектуалізації економіки. Розвиток процесу інтелектуалізації економіки як 

важливого чинника економічного зростання стримують наявні проблеми. 
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Основна з них  низький рівень інвестиційного забезпечення, який обумовлює 

відтік перспективних кадрів і низьку ефективність діяльності основних її сфер. 

Бережнов Г.В. [82] підтримує це твердження, визначаючи дефініцію 

«інтелектуалізація економіки» як безперервний процес формування і 

використання нематеріальних активів (інтелектуального капіталу), включаючи: 

ринкові активи (торгову марку, знаки обслуговування, купівельну 

прихильність, ділове співробітництво, франшизні і ліцензійні угоди та ін.); 

інтелектуальні активи (патенти, авторське право, програмне забезпечення, 

виробничі секрети, ноу-хау); людські активи (освіту, професійну кваліфікацію, 

пов'язані з роботою знання, навички та вміння); філософію управління 

(корпоративну культуру, управлінські процеси, інформаційні технології, 

мережеві системи зв’язку, необхідні стандарти). 

Другов О.О. [83] зазначає, що «інтелектуалізація економіки» це сучасна 

тенденція розвитку економіки, яке проявляється в стимулюванні інноваційної 

активності. Зарипова Д.А. [84] під терміном «інтелектуальна економіка» 

визначає економіку, в рамках якої створюються такі цінності, виробництво і 

споживання яких забезпечують одночасно всебічний розвиток людини і 

розширене відтворення самих умов його життя включаючи, звичайно ж неявне 

відтворення життєвих неекономічних цінностей. Важливою характеристикою 

сучасності становиться збільшення ваги інтелекту в кожен проведений товар.  

За висновком Касаткиної В.В. [85] складовою інформаційної революції є 

інформаційна економіка. В інформаційній економіці господарська діяльність  

це головним чином виробництво та застосування інформації з метою зробити 

всі інші форми виробництва більш ефективними для того. щоб створити більше 

матеріальних багатств. Промислове виробництво витісняється виробництвом 

інформаційних послуг. Однак поряд з «інформаційною економікою» все 

більшого поширення набуває новий термін. що відображає новий зміст 

економічного розвитку, який на довгу перспективу став парадигмою 

глобального цивілізаційного прогресу  це інтелектуалізація економіки, тобто 

створення економіки, заснованої на знаннях або «розумної економіки». В 
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рамках даного процесу відбувається перенесення акценту від «інформації» до 

«знання», від «інформаційної економіки» до «економіки знань». Що дає 

підставу в останні роки все частіше говорити вже не стільки о6 

«інформаційному суспільстві», скільки про «інтелектуальне суспільство». На 

цій стадії інформація  це ресурс. вихідний матеріал, головною дійовою 

чинником стає інтелект. З іншого боку інтелект є передумовою для генерації 

інформації. Таким чином, отримується замкнутий ланцюг, заснований на 

принципі трьох «І»: інформація, інновація, інтелект.  

Іноземцев В.Л. [86] під терміном «економіка, заснована на знаннях» 

розуміє економіку, в якої наукові знання та спеціалізовані унікальні навички 

їхніх носіїв стають головним джерелом і ключовим фактором розвитку 

матеріального та нематеріального виробництва.  

Пашкевич М.С. та Чуріканова О.Ю. [87] під терміном «когнітивна 

економіка» розуміє економіку, в рамках якої виробнича сфера та бізнес 

використовують методи і моделі штучного інтелекту, системи інтелектуальної 

обробки даних, інтелектуальні інформаційні системи та ін.  

Автором підтримується позиція, що описуючи сучасні умови 

інтелектуалізації економіки, потрібно застосовувати саме когнітивний підхід до 

вирішення будь-яких економічних завдань. Когнітивний підхід акцентує увагу 

на зростанні ролі людини і його пізнавальних здібностей в економіці, виводячи 

його як унікальний елемент економічних відносин, який продукує знання в 

процесі когнітивної діяльності, на провідні позиції. 

Інтелектуалізацію економіки потрібно розглядати як когнітивну 

економіку, яка включає в себе: управління знаннями в економіці; використання 

інтелектуальних систем в економіці; використання когнітивних технологій в 

економіці, що засновані на застосуванні таких наук, як: лінгвістика, психологія, 

біологія, нейрофізіологія, антропологія, логіка, комп’ютерні науки і різні теорії 

штучного інтелекту.  

Отже, можна виділити три області когнітивної економіки, які 

представлено на рис. 1.10. Зіткнення даних областей дає можливість 
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використовувати когнітивний інструментарій. Область управління знаннями в 

економіці – це ключова область когнітивної економіки. Перш за все, необхідно 

розглянути класифікацію знань, яка необхідна для систематизації та 

впорядкування діяльності підприємства з управління знаннями. Незважаючи на 

деяку розпливчастість і різноманіття у визначенні такої складної дефініції, як 

«знання», вся сукупність знань може бути розділена на класи. Класифікування 

знань зроблено в залежності від призначення інформації, яка використовується 

у процесі управління знаннями, рис. 1.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Області когнітивної економіки 

(джерело: сформовано на підставі [80, 88, 89]) 

 

Важливою властивістю знань є їх цінність, яка визначається важливістю 

рішень, прийнятих на базі цих знань. Важливість рішень, в свою чергу, 
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залежить від ієрархії цілей та завдань, що в певний момент часу стоять перед 

бізнес-структурою. 

Виділяють три підходи формування системи управління знаннями бізнес-

структури: 

 технологічний або інформаційний підхід, який заснований на 

гіперболізації ролі інформаційних технологій в процесі управління знаннями; 

 персоніфікований або людиноорієнтований підхід, який заснований на 

гіперболізації ролі людини в процесі управління знаннями; 

 змішаний підхід, який заснований на розгляд ролі людини та 

інформаційних технологій як рівнозначних інструментів управління знаннями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Класифікація знань (джерело: сформовано на підставі [88, 89]) 

 

Автором підтримується людиноорієнтований підхід, оскільки 

ефективність інноваційного розвитку бізнес-структур обумовлює когнітивна 

диверсифікація, яка спрямована на формування команди професіоналів, що 

усвідомлюють полярність наслідків інтелектуалізації та спроможні обрати 

вектор інноваційного розвитку. 

Для кожної бізнес-структури характерна своя система управління 

знаннями, що враховує специфіку діяльності, масштаби виробництва, 
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організаційні особливості, корпоративну культуру. Однак, незалежно від 

специфіки бізнес-структур можна виділити основні складові системи 

управління знаннями: культура знань, ІТ-системи, процеси управління 

знаннями, рис. 1.12. Культура знань – це філософія бізнес-структури, що 

включає в себе базові принципи і цінності бізнес-структури, які відповідають 

цілям і стратегії управління знаннями, на яку орієнтуються і поділяють всі 

співробітники бізнес-структури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Складові системи управління знаннями бізнес-структури 

(джерело: сформовано на підставі [88, 89]) 

 

Існування культури знань у бізнес-структурі припускає створювання 

такої атмосфери, яка залучала співробітників в процес систематичного 

формування та накопичення, широкого поширення знань і регулярного обміну, 
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ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

Розвиток знань

Накопичення та обмін

Створення або придбання 

Виявлення знань

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 
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використання знань. Культура знань закладає в діяльність бізнес-структури такі 

норми, як постійне генерування ідей, інноваційний підхід до саморозвитку, 

готовність до змін. У табл. 1.9 представлено найпоширеніші методи, які 

використовуються при генеруванні ідей. 

 

Таблиця 1.9  Методи, які використовуються при генеруванні ідей 

(джерело: сформовано на підставі [90-94]) 

Назва методу Автор методу Принцип методу 

Брейнштормінг 
Алекс 
Осборн 

Принцип: кожен учасник висуває ідеї, інші намагаються їх 
розвивати, а аналіз отриманих рішень проводиться пізніше. 
Варіанти: брейнрайтінг  ідеї записуються на папірці та 
передаються учасники одне одному, вносячи нові 
міркування: метод номінальних груп  розділення 
висунутих ідей від їх авторів 

Шість 
капелюхів 

Едвард де 
Боно 

Принцип: Впорядкування творчого процесу за допомогою 
уявного надягання учасниками одного з шести кольорових 
капелюхів: у білому  аналізує цифри і факти, у чорному  
шукає негативні  сторони; у жовтому  шукає позитивні 
сторони проблеми: у зеленому  генерує нові ідеї, 
червоному  може дозволити собі емоційні реакції;, у 
синьому підводяться підсумки 

Ментальні 
карти 

Тоні Б’юзен 
Принцип: графічний інструмент, покликаний показати 
відношення між об’єктами 

Морфологічний 
аналіз 

Фріц Цвіккі 

Принцип: розкладання об’єкту на компоненти, вибір з них 
кілька істотних характеристик, зміна їх, спроба з’єднати 
знову. Результат: вибір найбільш гармонійного варіанту 
вирішення проблеми 

Метод трьох 
стільців  

Волт Дісней 

Принцип: проводиться у формі ролівої гри, учасники якої 
розглядають поставлену задачу з трьох сторін: творчої  з 
позитивної сторони, реалістичної  з реальної сторони, з 
критичної з негативної сторони 

Метод «Work-
Out» 

Джек Уелч 

Принцип: невеликі групи співробітників з різною 
спеціалізацією, які займають різні позиції в корпоративній 
ієрархії, збираються разом, щоб обговорити наявні 
проблеми та знайти шляхи їх вирішення 

«Catchball» або 
«Злови м'яч» 

Дон 
Таппинг та 
Том Шакер 

Принцип: учасник формулює мету, завдання, а також інші 
ідеї і проблеми, після чого «кидає» їх іншим зацікавленим 
сторонам для отримання зворотного зв'язку, забезпечення 
підтримки та дій, спрямованих на досягнення мети 

Метод 
колективного 
блокнота або 
метод 635 

Рорбах 

Принцип: обмін інформацією здійснюється в письмовому 
вигляді. Рішення виробляються поступово протягом 
декількох етапів 

Метод 
сфокусованих 

об’єктів 

Фридрих 
Кунце 

Принцип: випадковий вибір слів, властивостей, ознак, 
характеристик, які будуть використовувати для вирішення 
креативної проблеми 
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Незалежно від напрямку руху інформаційних потоків, система управління 

знаннями повинна забезпечувати контроль за здійсненням в бізнес-структурі 

наступних процесів: формування нових знань, яке включає виявлення знань, 

створення або придбання знань, накопичення та обмін знань, розвиток знань; 

поширення та обмін знань; використання знань.  

 

У табл. 1.10 представлено характеристика процесів управління знаннями. 

Всі процеси управління знаннями пов’язані один з одним, тобто в бізнес-

структурі реалізація кожного процесу коригує протікання інших процесів.  

 

Таблиця 1.10  Характеристика процесів управління знаннями (джерело: 

сформовано на підставі [89, 90]) 

Процес Характеристика 

Виявлення 
знань 

Виявлення доступних та відсутніх знань, необхідних для досягнення 
стратегічних цілей у виробництві конкурентоспроможних товарів і 
послуг як на рівні бізнес-структури та її основних структурних 
підрозділів, так і на персональному рівні. Інструменти: мозковий штурм, 
семантичний пошук, методики побудови карт знань, системний аналіз, 
систематизовані опитування споживачів 
Створення знань: навчання, підвищення кваліфікації,  курси, семінари, 
читання професійної літератури, вивчення передових методів роботи, 
спілкування та взаємодія з клієнтами, постачальниками, конкурентами 
моніторинг середовища 

Створення або 
придбання 
знань Придбання знань: прийом на роботу фахівців відсутнього профілю або 

фахівців, що мають більш високий рівень знань і досвід роботи; покупка 
іншої бізнес структури разом з її фахівцями та знаннями 

Накопичення та 
обмін знань 

Накопичення знань: створення корпоративної пам’яті. на різних носіях: 
на паперових носіях, на електронних носіях, в людській пам’яті. 
Обмін знань: інтернет-портали, розподілені бази даних, семінари, 
навчання, тренінги, ротація кадрів 

Розвиток знань Виявлення нових знань і поповнення корпоративної пам’яті 

Поширення та 
обмін знань 

Поширення та обмін знаннями як всередині бізнес-структури, так і з 
зовнішнім середовищем: споживачами, клієнтами, постачальниками, 
партнерами 

Використання 
знань 

Використання знань як ресурсу, за допомогою якого можна отримати 
додану вартість, застосування при здійсненні завдань, при вирішенні 
проблем, прийнятті рішень, пошуку ідей  

 

ІТ-системи в системі управління знаннями бізнес-структури можна 

згрупувати у три категорії:  
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 категорія А  «Технології доступу до інформації». Функціональні 

можливості: анотують будь-який вхідний документ, будують автоматичну 

класифікацію за текстами документів, здійснюють пошук з використанням 

класифікації документів за групами, ключовими словами і складними запитами 

за всіма ресурсами  в інтернеті, на зовнішніх корпоративних сайтів компанії, в 

базах даних і т.д., створюють і налаштовують таксономії, поєднають 

персоналізацію контенту з можливостями спільної роботи і обміну 

неформалізованими знаннями. Лідери програмних засобів для управління 

знаннями: Продукти компаній Autonomy (IDOL ™ Server), Fast Search & 

Transfer (FAST ESP, Convera RetrievalWare), Endeca, IBM; 

 категорія В  «Спільна робота груп і соціально-орієнтоване програмне 

забезпечення». Функціональні можливості: підтримують комунікації, надають 

єдине віртуальне робоче середовище, що організують спільну роботу з 

документами в єдиному просторі, створюють персональні профілі 

співробітників та каталоги експертів, створюють функції планування 

(календарь) і роботи з електронною поштою, створюють можливість 

проведення Web-конференцій. Лідери програмних засобів для управління 

знаннями: продукти компаній BEA (BEA Aqualogic), SpikeSource (SuiteTwo), 

Socialtext (Socialtext), IBM і Microsoft;  

 категорія С  «Системи управління контентом». Функціональні 

можливості: інтегрують дані різних форматів, створюють управління версіями, 

безпеку, інтегратрують безліч різнорідних сховищ даних і функціонують як 

єдиний архів, сполучають з різними професійними системами сканування та 

розпізнавання, наповнюють, оновлюють та структурують вміст сайтів, 

організують взаємодії з відвідувачами сайтів. Лідери програмних засобів для 

управління знаннями: продукти компаній IBM (Content Manager, Filenet P8), 

EMC (EMC Documentum), Opentext (Livelink ECM 10). 

Використання сучасних інтелектуальних систем в економиці 

характеризується: 
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 забезпеченням інтелекту необхідними для когнитивної діяльності 

якісними засобами і технологіями; 

 формалізацією і подальшим перерозподілом окремих операцій, потім 

функцій між людьми і комп’ютерами, поступаючись місцем людино-машинним 

і комп'ютерним програмам від простих до складних функцій інтелектуальної 

діяльності; 

 творінням і розвиток нових для людей і їх спільнот віртуальних світів, 

здійснення інтелектуальної діяльності людей в традиційному  матеріальному і 

в комп’ютерному багатовимірних світах; 

 поряд з людським інтелектом створенням нових видів інтелекту: 

гібридних (людино-машинних) і штучних на нових носіях, від електронних до 

квантових, нано і т.д. комп'ютерів, аватарів і роботів в майбутньому; 

 прискореним зростанням кількості і різноманітності штучних і 

гібридних інтелектів, їх ефективності; прискоренем зростанням обсягів 

виробленої сукупним інтелектом світової спільноти інформації. 

Зі створенням все більш розвинених інтелектуальних систем і їх носіїв 

будуть прискорено зростати можливості більш безпосереднього (ніж у людей) 

об’єднання їх інтелектуального потенціалу за їх підсистемами, функціями, 

об’єднання ресурсів їх носіїв, особливо на супер комп’ютерах. При розумному 

поведінці людей все це буде посилювати їх інтелектуальні і фізіологічні 

можливості  від індивідуальних до сукупного інтелекту світової спільноти. 

Щоб досягти можливості приймати високорівневі рішення (а не закладені 

алгоритми дій), інтелектуальним системам доведеться пройти всі етапи 

дорослішання людського мозку. Вони на даний час володіють величезними 

обчислювальними ресурсами, але поки що не навчилися шукати відповіді без 

закладених шаблонів [94].  

До числа найбільш важливих фундаментальних проблем зараз відносять 

питання про еволюцію людського пізнання, про те, як воно змінюється в 

контексті розвитку принципово нових технологій, а також вічне питання про 

співвідношення людської свідомості і роботи мозку – так звана психофізична 
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проблема. Методи вивчення мозку досягають все більшої досконалості, і 

когнітивна наука стоїть перед питанням про те, чи приймати нейробіологічні 

пояснення пізнання і свідомості як вичерпні, або не всі його закономірності 

зводяться до тих даних, які можна отримати за допомогою методів реєстрації 

активності мозку. Що стосується прикладних проблем, на передньому краї 

зараз знаходяться розробки в галузі штучного інтелекту, а також 

нейроінтерфейси  систем, що дозволяють за допомогою зчитування активності 

мозку управляти зовнішніми пристроями. Також актуальна проблематика 

взаємодії людини з доповненої і віртуальною реальністю [95]. 

Когнітивність дозволить вирішувати довільне безліч завдань, не 

обмежуючи інтелектуальні потреби користувача можливостями, намертво 

«зашитими» в тих чи інших програмних пакетах.  Когнітивне рішення 

намагається наслідувати людську думку, займаючись контекстно-залежним 

рішенням проблем. Когнітивний комп’ютер може давати поради і навіть 

розпізнавати нюанси проблем, що виводить його на рівень вище програм, які 

автоматизують виконання функцій.  Дослідженнями в цій сфері зайнята 

когнітивістика, наука, що розвивається на стику нейрофізіології, лінгвістики, 

фізіології, математики, теорії пізнання, психології, і теорії штучного інтелекту. 

Когнітивні технології  це технології нового покоління, які можуть 

оперативно обробити і витягти інсайти з величезної кількості структурованих і 

неструктурованих даних, включаючи аудіо- та фотоматеріали. Когнітивні 

технології являють собою сукупність математичних методів, алгоритмів і 

комп’ютерних технологій, які дозволяють створити розумні машини. Система 

так само, як і людина, поступово самовдосконалюється за допомогою 

міркування, навчання і взаємодії. Когнітивні рішення на основі виявлених 

машиною закономірностей відрізняються від традиційної аналітики в трьох 

відносинах: 1) вони набагато більш інформаційно місткі і деталізовані; 2) вони, 

як правило, навчаються на якійсь частині даних; 3) з часом їх здатності 

використовувати нові дані, робити прогнози і розбивати об'єкти на категорії 

поліпшуються. Якщо традиційна аналітика допомагає отримати дані, на основі 
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яких бізнес-структури можуть виявити інсайти, то когнітивні обчислення 

видають прогнози розвитку подій і на їх основі виробляють практичні 

рекомендації. 

Когнітивні технології здатні змінити підхід до роботи зі знаннями, 

виключивши рутинні операції [95]. Використання когнітивних технологій 

можуть стати ключем до швидкого підвищення ефективності управління 

знаннями в економіці. Когнітивні технології здатні змінити підхід до роботи зі 

знаннями, виключивши рутинні операції. В результаті впровадження таких 

технологій поліпшується якість роботи внаслідок більш ефективного 

використання знань, скорочується час на виконання виробничих операцій, 

підвищується результативність експертної підтримки за рахунок формалізації і 

накопичення знань експертів [96]. 

Можна виділити основні функції когнітивних технологій: 

 предикативная підтримка: величезний набір поведінкових моделей 

обладнання, який може застосовуватися для прогнозування збоїв як у 

цифрових, так і в механічних системах; 

 взаємозалежна аналітика: установка взаємозв’язку між системними 

подіями для пошуку як поточних, так і потенційних проблем; динамічний 

пошук шляхів для підвищення продуктивності; 

 самовідновлення / автономне виправлення помилок: автоматичне 

відновлення критично важливої інфраструктури, програм та програмного 

забезпечення з використанням комбінації автоматизованого інструментарію, 

аналітики на базі машинного навчання і комплексного відновлення; 

 управління системами, що самонавчаються: забезпечення даними в 

режимі реального часу; доступ до відповідної інформації, інструментів, 

шаблонів та інших ресурсів; 

 «розумні» агенти: інтелектуальні віртуальні активи, які можуть 

виявляти та реагувати на внутрішні і зовнішні загрози і в разі необхідності 

перевести підприємство в автономне і контрольований стан. 



98 

У даний час основні нейрохимические процеси, які сприяють процедурі 

мислення, до кінця не вивчені, тому когнітивні системи змушені наслідувати 

людському інтелекту за допомогою високорівневих алгоритмів. Тому 

продовжуються розробки в сфері когнітивних технологій, які можна поділити 

на декілька головних напрямків в цій області: 

 «стати розумнішими»: розробка когнотропних препаратів, якими за 

допомогою хімічних речовин можна буде покращувати когнітивні функції та 

впливати на мислення людини: на інтелект і емоції,  допоможуть поліпшити 

пам’ять, розвинути інтелект, якісно висипатися за менший час, активізувати 

мозок в потрібний момент; 

 «прозора голова: нейровізуалізація»: розробка технологій, що 

дозволяють в прямому сенсі побачити роботу людської свідомості; розробка 

технологій нейромаркетінгу;  

 «киборги: штучні органи чуття»: розробка технологій, здатних замінити 

очі, вуха, носи та інші органи; розробка технологій, здатних передавати в мозок 

картинку і в ультрафіолетовому, і в інфрачервоному, і в рентгенівському 

діапазонах. А бачити можна буде не тільки перед собою, але і ззаду, збоку і 

зверху. 

 «знати стан: когнітивні асистенти»: розробка когнітивних систем, які 

будуть допомагати, наприклад вчити іноземні мови, справлятися з нападами 

гніву і т.п.; 

 «ворушити звивинами: мозго-машинні інтерфейси»: розробка 

технологій читання думок; розробка технологій, які будуть працювати за 

допомогою сили думки; розробка систем і методів управління біооб’єктами 

(биороботами); 

 «залізні думки: інтелектуальні роботи»: розробка пристроїв все більш 

схожими на людину не тільки зовні, а й інтелектуально, коли за основу 

береться емоційна поведінка живих людей, а отримана модель 

алгорітмізіруется і перетворюється в програмний код. В результаті на екрані 
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комп'ютера вже спілкуються мальовані чоловічки, здібні й пожартувати, і 

розлютитися; 

 «аналітики будуть не потрібні: автоматичний аналіз текстів»: створення 

і впровадження систем управління у бізнес-структурах з інтелектуальним 

аналізом бізнес-інформації   системи будуть самі зіставляти тексти і цифри, 

після чого робити висновки; розбробка механізмів абстрактного мислення в 

системах штучного інтелекту.  

Тепер кожна успішна бізнес-структура потребуватиме у вибудовуванні 

власної стратегії диверсифікації з використанням когнітивної технології. Не 

варто випускати з уваги перспективу когнітивних технологій для бізнесу. 

Використання когнітивних технологій перетворять бізнес-структури в 

функціональні когнітивні одиниці, які будуть мати здатність до 

експоненціального навчання і безперервної самонаправленности оптимізації. Ці 

можливості в комбінації з застосуванням таких комплексних технологій, як 

блокчейн, Інтернет речей і ЗD-друк, поставлять бізнес-структури, які 

використовують когнітивні технології в більш вигідне становище. 

Дві основні переваги когнітивних технологій полягають в поліпшенні 

клієнтського досвіду і фінансових результатів, включаючи підвищення 

прибутковості бізнес-структур і можливість більш ефективної оцінки 

рентабельності. Завдяки використання когнітивних технологій бізнес-структури 

зможуть поліпшити прогнозування потреб клієнтів і пошук потенційних 

покупців, а також відігравати велику роль в реалізації стратегії підприємства і 

підвищенні якість обслуговування  [96]. Бізнес-структури сможуть 

використовувати когнітивні обчислення, щоб транслювати свої повідомлення 

цільової аудиторії через кращі канали спілкування. 

Однак для успішної реалізації цього переходу бізнес-структурі необхідно 

виробити чіткий план. Керуючись ним, одні бізнес-структури 

використовуватимуть когнітивні технології для зміцнення позицій на існуючих 

ринках, тоді як інші будуть здійснювати пошук нових бізнес-моделей або 

займатися цифровизацией свого бізнесу, чого від них вимагають реалії 
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сучасного підключеного світу. 

Бізнес-структури можуть використовувати інструментарій когнітивних 

технологій для вирішення різних задач: 

 сервіси на основі когнітивних обчислень;  

 аналітичне програмне забезпечення і сервіси; 

 управління бізнес-процесами; 

 підготовки персоналізованих рекомендацій і потенційних об’єктів для 

інвестицій; 

 формування персональних пропозиції для клієнтів і покращення якості 

обслуговування; 

 оптимізації процесу управління ризиками;  

 визначення найбільш прибуткові напрямки бізнесу, що активно 

розвиваються; 

 підтримка управлінських рішень, що сприяють скороченню 

операційних витрат, збільшення виручки, підвищенню ефективності, 

конкурентоспроможності. 

Досвід роботи з когнітивним інструментарієм розширюється, але бізнес-

структури поки стикаються з серйозними перешкодами в реалізації проектів. 

Для формування системи когнітивної вищості бізнес-структури як підґрунтя 

диверсифікації інноваційного розвитку можна порекомендувати наступне: 

 розумінити когнітивні технології. Перш ніж вступати в цю область, 

треба зрозуміти, які типи когнітивних технологій придатні для завдань бізнес-

структури;  зрозуміти, чи впораються когнітивні технологіі з необхідною 

роботою. Наприклад, більшість сучасних чат-ботів і інтелектуальних агентів ще 

не можуть зрівнятися з людиною у вирішенні проблем, за винятком 

найпростіших. Роботи справляються з нескладними процедурами на кшталт 

виставлення рахунків, а більш складні можуть, навпаки, уповільнити. Системи 

візуального розпізнавання в змозі ідентифікувати об’єкт на фотографіях і відео, 

але вимагають багато розмічених даних і не завжди можуть «зрозуміти» 

багатопланове зображення; 
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 інтегровати когнітивні технології. Багато керівників бізнес-структур 

побоюються, що перехід до когнітивних технологій зажадає від них повної 

заміни поточних інструментів і процесів, які вони використовують для аналізу 

даних. Навпаки, можна вибрати безліч типів когнітивних рішень, від 

поліпшених можливостей персоналізації до розстановки тегів в контенті, які 

можна впроваджувати поетапно для вирішення окремих бізнес-завдань. Ці 

інструменти можуть бути інтегровані в існуючі хмарні платформи компаній і 

системи управління даними; 

 передбачити питання впровадження когнітивних рішень в стратегії 

цифрового переосмислення. Такі цифрові точки взаємодії з покупцями є 

джерелом нових структурованих і неструктурованих даних. За допомогою 

когнітивних технологій бізнес-структури зможуть отримати відомості про 

особисті уподобання покупців і особливості їхньої поведінки; 

 поліпшити не тільки навички обробки інформації, а й ділові 

компетенції співробітників. Когнітивні технології допомагають впоратися з 

найбільш трудомісткою частиною роботи, тому бізнес-структури, в першу 

чергу, мають потребу в людях з комплексним баченням стратегічного розвитку 

бізнес-структури і знанням окремих її напрямків. Ці фахівці здатні швидше 

виявити можливі наслідки для бізнесу на основі когнітивних інсайтов. Крім 

того, їм необхідно володіти навичками прийняття рішень і чуйним розумінням 

своїх покупців, щоб надані послуги завжди відповідали обіцянкам бренду; 

 налаштувати можливість для співпраці та інновацій. Впровадження 

інтелектуальних рішень в бізнес-структуру вимагає тісної взаємодії всіх її 

підрозділів. Це забезпечить виконання необхідних технічних вимог і 

відповідність когнітивних можливостей стратегічним цілям бізнес-структури. 

Когнітивні технології, використовувані фацівцями, можуть бути також 

налаштовані для застосування в сфері обслуговування клієнтів, поставок, 

розробки продуктів, управління персоналом і проведення тренінгів, а також для 

виконання операційних та фінансових задач. Така можливість дозволяє 

інтегрувати нові процеси для обміну даними та ідеями в діяльність традиційно 
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розрізнених підрозділів в бізнес-структурах; 

 створити портфель проектів. Проаналізувати три аспекти: а) пошук 

вигод  насамперед необхідно визначити, в якій області бізнесу можна 

отримати найбільший виграш від когнітивних розробок; б) «інформаційна 

«пробка»  необхідно визначити випадки відсутності значущих висновків 

викликано пробкою в потоці інформації; знання в бізнес-структурі є, але не 

можна сказати, де і які; в) проблема масштабу  буває, що використання знань 

складно і дорого  наприклад, коли для аналізу доводиться залучати 

фінансових консультантів. Нестача потужностей. Бізнес-структури можуть 

зіткнутися з потоком даних, проаналізувати які не під силу ні людині, ні 

звичайним інтелектуальним технологіям;  

 визначити сценаріїв застосування. Розробити сценарії для оптимального 

використання когнітивних додатків. Розібравши всі сценарії, їх можна 

ранжувати за короткостроковій і довгостроковій цінності. Крім того, треба 

враховувати, які з них згодом можуть бути інтегровані в ширшу платформу або 

стати частиною когнітивних навичок бізнес-структури, що підвищують її 

конкурентну перевагу. 

Сьогодні бізнес-структурам розумніше робити невеликі кроки у 

впровадженні когнітивних технологій і в той же час не забувати будувати 

плани перетворення процесів в майбутньому. У міру оволодіння когнітивними 

інструментами, бізнес-структури можуть починати експериментувати з 

проектами, які поєднують в собі елементи різних категорій. А запропоновані 

рекомендації допомогуть при формування системи когнітивної вищості бізнес-

структури, яка стане ефективним підґрунтям диверсифікації інноваційного 

розвитку. 

Система когнітивної вищості є ядром інноваційного розвитку бізнес-

структури, яка містить взаємозалежні складові: когнітивну диверсифікацію, 

систему управління знаннями; систему управління ідеями та забезпечує процес 

диверсифікації інноваційного розвитку управлінськими рішеннями на всіх його 

фазах та етапах. Система когнітивної вищості бізнес-структури (персоналу) має 
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функціонувати перманентно та інтенсивно завжди. Тріада: управління 

знаннями, управління ідеями, когнітивна диверсифікація є міцним потужним 

механізмом, який має забезпечити появу інновацій завдяки грамотному 

управлінню знаннями персоналу, що створює передумови появи креативних 

ідей, реалізація яких можлива за рахунок реалізації диверсифікації 

інноваційного розвитку. Управління знаннями персоналу, в сучасних умовах 

інформатизації є завданням першочергової значимості. Сьогодні бізнес-

структура як ні коли зацікавлена у високоякісних спеціалістах, якість яких в 

умовах інтенсивної інтелектуалізації має безперервно оновлюватися за рахунок 

розвитку фахових та спеціальних компетентностей. Саме вирішення такого 

завдання має забезпечувати бізнес-структура власному персоналу, формувати 

когнітивну вищість, яка стане беззаперечною конкурентною перевагою. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Дослідження теоретичних засад з проблем управління інноваційним 

розвитком бізнес-структур дозволили відзначити важливу роль диверсифікації, 

особливо в умовах інтелектуалізації економіки. Встановлено чіткий зв'язок між 

економічними дефініціями, що перетинаються та формують визначення 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Це дефініції: 

інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, диверсифікація, життєвий цикл 

бізнес-структури. При цьому інноваційна діяльність бізнес-структури 

розуміється у широкому сенсі, що відповідає її трактуванню у Законі України 

«Про інноваційну діяльність», яка в умовах інтелектуалізації з позиції 

забезпечення конкурентних переваг набуває перманентного характеру. 

Життєвий цикл бізнес-структури, що здійснює інноваційну діяльність, 

охоплює стадії: 1) створення, зародження або становлення; 2) зростання; 

3) зрілість; 4) старість, спад, занепад або ліквідація; 5) відродження. На стадії 

«відродження» життєвого циклу бізнес-структури з метою зміцнення 

конкурентних переваг та зростання прибутку відбувається інноваційний 

розвиток – процес оновлення інноваційної діяльності за рахунок безперервного 

пошуку і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу бізнес-

структури в мінливих умовах зовнішнього середовища.  

Оскільки диверсифікація визначається як зміна, внесення різноманітності, 

розширення асортименту, переорієнтація на інші напрямки, з метою мінімізації 

ризиків і збільшення прибутку, остільки інноваційна діяльність перетворюється 

в інноваційний розвиток через диверсифікацію, необхідність якої виникає у 

прив’язці до життєвого циклу бізнес-структури на стадії «відродження». 

Поєднання супутніх категорій дозволило сформувати визначення 

диверсифікації інноваційного розвитку як явища, яке забезпечує привнесення 

інноваційної корисності в будь-який ресурсний, процесний, результатний 

та/або управлінський аспекти інноваційної діяльності бізнес-структури. У 
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підсумку визначено, що диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури як явищу в умовах інтелектуалізації економіки має набувати 

когнітивних рис, що втілюється через додавання необхідних блоків: управління 

знаннями та ідеями до системи менеджменту. 

В умовах інтелектуалізації економіки доцільно визначати бізнес-структуру 

як відкриту систему, що дозволяє розглядати диверсифікацію зовнішньої та 

внутрішньої спрямованості. Диверсифікація внутрішньої спрямованості обмежена 

об’єктами внутрішнього середовища бізнес-структури, в той час як диверсифікація 

зовнішньої спрямованості охоплює усі об’єкти зовнішнього середовища, яких 

значно більше. Системний підхід збільшує можливості бізнес-структури у 

напрямку диверсифікації інноваційного розвитку не лише за рахунок збільшення 

об’єктів диверсифікації, а й за рахунок залучення вільних ресурсів зовнішніх 

джерел для ресурсного, процесного, результатного та управлінського забезпечення 

системи.  

Глобальна інформатизація суспільства актуалізує поведінкову економіку, яка 

досліджує вплив психологічних, соціальних, когнітивних та емоційних чинників 

на рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях. В глобальному 

масштабі її об’єктом можна розглядати бізнес-структуру, конкурентоздатність якої 

залежить від прийняття ефективних управлінських рішень, насамперед, під 

впливом когнітивного фактору. Особливого інтересу поведінкова економіка 

набуває в площині прийняття управлінських рішень в процесі здійснення 

інноваційної діяльності, яка характеризується значними ризиками та 

невизначеністю. Авторський підхід передбачає виокремлення когнітивної 

диверсифікації – це диверсифікація, яка має особливий об’єкт – персонал бізнес-

структури, мету – формування команди професіоналів, що усвідомлюють 

полярність наслідків інтелектуалізації, спроможні обрати ефективний вектор 

інноваційного розвитку та отримати конкурентоздатні результати, тобто 

забезпечує свідоме прийняття управлінських рішень на всіх етапах диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури, особливо на її початку. 

Поєднання системного підходу з процесним дозволило визначити 
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конструкцію процесу диверсифікації інноваційного розвитку, через фази: 

інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. Когнітивна диверсифікація є 

основою інспіраційних процесів диверсифікації, запорукою свідомого 

менеджменту спрямованого на ефективний інноваційний розвиток, що забезпечує 

ефективну реалізацію інших фаз. Це дозволило визначити диверсифікацію 

інноваційного розвитку бізнес-структури як явище, що набуває когнітивних засад в 

умовах інтелектуалізації економіки та носить перманентний характер. 

Розширено класифікацію видів диверсифікації за рахунок когнітивної 

диверсифікації, яка містить послідовні блоки: моніторинг, ідентифікації та 

аналізування тригерів диверсифікації (освідомлення необхідності диверсифікації); 

оцінювання готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінювання 

когнітивної вищості персоналу. Визначено та систематизовано об’єкти 

диверсифікації та їх взаємодія, встановлено пряму залежність між вузькими (моно) 

та ємними (мульти) об’єктами диверсифікації, що надає можливість керівництву 

бізнес-структури орієнтуватися при виборі стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку. 

Виходячи з позиції важливості освідомлення бізнес-структурою 

необхідності інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки 

обґрунтовано необхідність формування системи когнітивної вищості, яка має 

функціонувати як ініційований бізнес-структурою підрозділ, який через 

диверсифікацію інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Система 

когнітивної вищості є ядром інноваційного розвитку бізнес-структури, яка 

містить взаємозалежні складові: когнітивну диверсифікацію, систему 

управління знаннями; систему управління ідеями та забезпечує процес 

диверсифікації інноваційного розвитку управлінськими рішеннями на всіх його 

фазах та етапах. 

Відтак, робоча гіпотеза дослідження така: ефективність інноваційного 

розвитку бізнес-структур обумовлює когнітивна диверсифікація; остання 

спрямована на формування команди професіоналів, що усвідомлюють 

полярність наслідків інтелектуалізації та спроможні обрати вектор 
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інноваційного розвитку, отримати конкурентоздатні результати; вимагає 

розробки дієвого методичного та інструментального забезпечення. 

 

Основні положення розділу 1 відображені здобувачем у таких наукових 

публікаціях: [1, 2, 4, 10, 13, 22, 23, 24, 28, 34, 37, 39, 42], наведених у додатку З. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

 

 

2.1 Аналіз динаміки та стану інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-

структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки 

 

 

Складність завдань, що стоять на сучасному етапі перед економікою 

країни, полягає в тому, що в умовах тривалої виходу з кризової ситуації 

необхідно оперативне і адекватно реагувати на зовнішні виклики. Пошук нових 

джерел економічного зростання і визначення нової моделі розвитку в умовах 

галопуючої інтелектуалізації економіки обумовлює необхідність більш повного 

використання внутрішніх резервів і вдосконалення діючих економічних 

механізмів. Умови нової реальності вимагають адаптивної поведінки бізнес-

структур на підставі адекватного сприйняття і усвідомлення керівництвом і 

виконавцями наступаючих змін, що тягнуть за собою посилення конкуренції. 

Інноваційний шлях розвитку економіки забезпечує цю 

конкурентоспроможність шляхом постійного оновлення [99]. 

Спрямованість інноваційної діяльності в Україні слід визначити на основі 

показників динаміки та стану інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-

структур в умовах галопуючої інтелектуалізації економіки за 2014-2018 рр. на 

підставі аналізу статистичних даних щорічних збірників  Державної служби 

статистики України: «Діяльність суб’єктів господарювання», «Діяльність 

суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва», «Наукова та 

інноваційна діяльність в Україні» [100-106] (додаток А) та даних установчих 

документів, фінансової звітності та анкетування бізнес-структур.  
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Дослідження стану та динаміки інноваційного розвитку вітчизняних 

бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки як основи 

вибору інноваційного вектору диверсифікації проведено у три етапи:  

 перший етап  аналіз стану і тенденцій розвитку суб’єктів 

господарювання України, зокрема  великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва за показниками динаміки та структури кількості суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності; динаміки та структури 

обсягу виробленої та реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання; динаміки та структури капітальних інвестицій в матеріальні та 

нематеріальні активи суб’єктів господарювання  за видами економічної 

діяльності; 

 другий етап  аналіз стану і тенденцій інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання України за показниками динаміки та структури кількості 

інноваційно-активних підприємств та порівняння зі загальною кількістю 

суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності; кількості 

підприємств, що впроваджували технологічні або не технологічні інновації, за 

видами економічної діяльності; витрати та обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг) промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності та 

видами економічної діяльності; 

 третій етап  дослідження специфіки стратегічного менеджменту 

бізнес-структур м. Одеси: дослідження установчих документів - статутів 

підприємств за сферами економічної діяльності, розміром, організаційно-

правовою формою; аналіз стану і тенденцій розвитку  бізнес-структур; 

анкетування керівництва досліджуваних підприємств щодо до вибору 

альтернативних напрямків діяльності. 

На рис. 2.1 узагальнено результатів аналізу стану і тенденції розвитку 

суб’єктів господарювання України за 2014-2018 рр., які буди визначені за 

даними з додатку А. 
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Найбільший темп приросту 

(2018/2014) 
Найменший темп приросту 

(2018/2014) 
Найбільша 

частка в 2018 році 
Найменша 

частка в 2018 році 
1. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

65,6% -19,2% 44,5% 0,08% 
Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 
повітря –  

Фінансова та страхова 
діяльність  

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів –  

великого підприємництва 
100% -75% 36,6% Відсутні суб’єкти 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування, 
Фінансова та страхова 
діяльність, Операції з 
нерухомим майном –  

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

Переробна промисловість  
Освіта, Охорона здоров'я та 
надання соціальної допомоги, 
Надання інших видів послуг 

середнього підприємництва 
391,1% -24,6%) 24,7% 0,25% 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги  

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

 
Переробна промисловість  Надання інших видів послуг  

малого підприємництва 
80,7% (-19,1%) 46,1% 0,07% 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря –  

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність –  

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів –  

2. Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
236,9% (-35,9%) 35,1% 0,07% 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги –  

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок –  

Переробна промисловість  Освіта  

суб’єктами великого підприємництва 
139,8% (-34,4%) 47,8%. Відсутній обсяг 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів –  

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами –  

Переробна промисловість  
Освіта, Охорона здоров'я та 
надання соціальної допомоги, 
Надання інших видів послуг  

суб’єктів середнього підприємництва 
301,6% (-58,2%) 34,5% 0,07% 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність –  

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок –  

Переробна промисловість  Освіта  

суб’єктів малого підприємництва 
373,4% 102,3% 26,3% 1,22% 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря –  

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря   
3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 

236,6% (-23,2%) 40,7% 0,07% 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги –  

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок –  

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Освіта  

суб’єктів великого підприємництва 
145,8%  40,8% 34,2% Відсутній обсяг 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність –  

Інформація та телекомунікації Переробна промисловість –  
Освіта, Охорона здоров'я та 
надання соціальної допомоги, 
Надання інших видів послуг  

суб’єктів середнього підприємництва 
305,3% 49,9% 49% 0,04% 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги –  

Будівництво  
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів –  

Освіта  

суб’єктів малого підприємництва 
262% 94% 48,4% 0,12% 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та 

кондиційованого повітря–  

Професійна, наукова та 
технічна діяльність  

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 
мотоциклів –  

Освіта  

Рисунок 2.1  Результати аналізу стану і тенденції розвитку суб’єктів 

господарювання України за 2014-2018 рр. (джерело: на підставі [100,101]) 
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Найбільший темп приросту загальної кількості суб’єктів господарювання 

в період 2014-2018 рр. має сфера «Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря» – 65,6%, більшість з яких були суб’єкти малого 

підприємництва.  Вдвічі збільшилася кількість суб’єктів великого 

підприємництва у сферах «Тимчасове розміщування й організація харчування», 

«Фінансова та страхова діяльність», «Операції з нерухомим майном». 

Найбільший темп приросту кількості суб’єктів середнього підприємництва має 

«Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» – 391,1%. Незважаючи 

збільшення кількості суб’єктів великого підприємництва, у сфері «Фінансова та 

страхова діяльність» визначається найбільше зниження загальної кількості 

суб’єктів господарювання в період 2014-2018 років має сфера – (-19,2%). 

Розглядаючи за суб’єктами підприємництва, визначено, що найбільше 

зниження кількості: суб’єктів великого підприємництва у сфері «Мистецтво, 

спорт, розваги та відпочинок» – (-75%); суб’єктів середнього підприємництва у 

сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» – (-24,6%); суб’єктів малого 

підприємництва у галузі «Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність» – (-19,2%). Найбільшу частку за загальною кількістю 

суб’єктів господарювання займає сфера «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів» – 44,5%, більшість з яких були 

суб’єкти малого підприємництва.  Найбільшу частку за кількістю суб’єктів 

великого та середнього підприємництва займає «Переробна промисловість» 

(36,6% та 24,7%). Найменшу частку за загальної кількістю суб’єктів 

господарювання та суб’єктами малого підприємництва займає «Добувна 

промисловість і розроблення кар'єрів» – 0,08%.  Відсутні суб’єкти великого 

підприємництва у сферах  «Освіта», «Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги», «Надання інших видів послуг».  Найменшу частку за кількістю 

суб’єктів середнього підприємництва займає «Надання інших видів послуг» – 

0,25%. 

Найбільший темп приросту загального обсягу виробленої та реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання в період 2014-2018 рр. 
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має сфера «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» – 236,9% та 

236,6% відповідно. Розглядаючи за суб’єктами підприємництва, визначено, що 

у: суб’єктів великого підприємництва найбільший приріст обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) у сфері «Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів» – 139,8%, найбільший приріст обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) у сфері «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність» – 145,8%; суб’єктів середнього підприємництва найбільший приріст 

обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) у сфері «Професійна, наукова та 

технічна діяльність» – 301,6%, найбільший приріст обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) у сфері «Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги» – 305,3%; суб’єктів малого підприємництва найбільший темп 

приросту обсягу виробленої та реалізованої продукції (товарів, послуг) у сфері 

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 373,4% 

та 262% відповідно. Найбільше зниження загального обсягу виробленої та 

реалізованої продукції (товарів, послуг) має «Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок»  – (-35,9%) та (-23,2%) відповідно. Розглядаючи за суб’єктами 

підприємництва, визначено, що у: суб’єктів великого підприємництва 

найбільше зниження обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) у сфері 

«Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» – (-34,4%), найбільше 

зниження обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у сфері «Інформація 

та телекомунікації» – 40,8%; суб’єктів середнього підприємництва найбільше 

зниження обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) у сфері «Мистецтво, 

спорт, розваги та відпочинок» – (-58,2%), найбільше зниження обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) у сфері «Будівництво» – 49,9%; 

суб’єктів малого підприємництва найбільший зниження обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) у сфері ««Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів» – 102,3%, найбільше зниження обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) у сфері ««Професійна, наукова та 

технічна діяльність» – 94%. Найбільшу частку у загальному обсягу виробленої 

продукції (товарів, послуг) займає «Переробна промисловість» – 35,1%,  це 
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визначається й за суб’єктами великого та середнього підприємництва – 47,8% 

та 34,5%. Найбільшу частку у обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва займає «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів» – 26,3%. Найбільшу частку у 

загальному обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) займає «Оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» – 40,7%, це 

визначається й за суб’єктами середнього та малого підприємництва – 49% та 

48,4%. Найбільшу частку у обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів великого підприємництва займає «Переробна промисловість» – 

34,2%. Найменшу частку у обсягу виробленої та реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктів господарювання та суб’єктами малого 

підприємництва «Освіта» – 0,07%, це визначається й за суб’єктами середнього 

підприємництва  Відсутній обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) у 

сферах «Освіта», «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги», «Надання 

інших видів послуг»  суб’єктів великого підприємництва. Найменшу частку у 

обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва 

займає «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 

1,22%, найменшу частку у обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва займає «Освіта» – 0,12%. 

Для аналізу інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур 

вкладення грошових коштів доцільно виділяти капітальні інвестиції в 

матеріальні та капітальні інвестиції в нематеріальні активи. В якості 

капітальних інвестицій в матеріальні активи виступають вкладення, які 

пов’язані з придбанням або створенням відчутних об’єктів  будівель, споруд, 

транспорта, обладнання і т.п. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи це 

вкладення, які пов’язані з придбанням або створенням невловимих об’єктів  

права користування природними ресурсами та майном, патенти, ліцензії, знаки 

на товари та послуги, ноу-хау, програмнне забезпечення, авторські права, 

підготовку і перепідготовку кадрів і т.п. 
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За результатами аналізу капітальних інвестицій бізнес-структур України у 

2014-2018 рр. спостерігається позитивна динаміка до збільшення обсягів 

капітальних інвестицій як у матеріальні, так й у не матеріальні активи. 

Визначено, що найбільшу питому вагу серед них складають капітальні 

інвестиції в матеріальні активи  93-97%. В тої же час у 2018 р. у порівнянні з 

2014 р. визначається позитивна тенденція до збільшення обсягу капітальних 

інвестицій в нематеріальні активи (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2  Капітальні інвестиції бізнес-структур України у 2014-2018 рр. 

(джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 

 

За результатами структурного аналізу капітальних інвестицій бізнес-

структур України у 2014-2018 рр. визначено, що найбільша питома вага 

капітальних інвестицій припадає на будівництво та перебудову будівель, 

придбання машин та обладнання. Незначні обсяги капітальних інвестицій 

вкладалися у придбання програмного забезпечення та у землю. Повільне 

збільшується обсяги інвестування в існуючі будівлі та споруди, у концесії, 

патенти, ліцензії, торговельні марки і аналогічні права (рис. 2.3). 



115 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

1 2 3 4 5 6

 
1 - у землю; 2 - в існуючі будівлі та споруди; 3 - у будівництво та перебудову будівель;  

4 - у машини та обладнання; 5 - у концесії, патенти, ліцензії, торговельні марки і аналогічні 
права; 6 - у придбання програмного забезпечення 

 

Рисунок 2.3 – Структура капітальних інвестицій підприємств України у 2014-

2018 роках (джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 

 

За результатами аналізу капітальних інвестицій бізнес-структур України у 

2014-2018 рр.  за видами економічної діяльності визначено, що найбільшу 

питому вагу у загальному обсязі вкладень складають капітальні інвестиції в 

підприємствах переробної промисловості (18-20%), найменшу  в  бізнес-

структурах тимчасового розміщування й організація харчування та 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами (0,4-0,6%). Вагомим 

аргументом на інноваційну спрямованість економіки України вказує значне 

збільшення питомої ваги капітальних інвестиції у суб’єктів господарювання 

професійної, наукової та технічної діяльності [98]. Серед видів економічної 

діяльності, розглядаючи капітальні інвестиції за видами вкладень, визначено, 

що лише сфера «Інформація та телекомунікації» характеризується 

домінуванням капітальних інвестицій у нематеріальні активи на 130,5% (рис. 

2.4, 2.5). 
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ВЕД 1 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; ВЕД 2 - Переробна промисловість; ВЕД 3 - Постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; 

ВЕД 5 - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; ВЕД 6 - Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 - Інформація та телекомунікації; ВЕД 8 - 

Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування 
та дослідження; ВЕД 10 - Наукові дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна діяльність і дослідження 

кон`юнктури. 

Рисунок 2.4 – Капітальні інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи 

підприємств України у 2014-2018 роках за видами економічної діяльності 

(джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 
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ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; ВЕД 8 - Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - 
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; ВЕД 10 - Наукові 

дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна діяльність і дослідження кон`юнктури. 

Рисунок 2.5 – Капітальні інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи 

підприємств України у 2014-2018 роках за видами економічної діяльності 

(джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 
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Для визначення найперспективніших видів економічної діяльністю у 

2014-2018 рр. здійснено ранжування видів економічної діяльністю за часткою 

показників у загальної кількості у 2014, 2018 рр. (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1  Ранжування видів економічної діяльністю за часткою 

показників у загальної кількості у 2014, 2018 рр. (джерело: сформовано на 

підставі [100, 101]) 

Ранжування видів економічної діяльністю за часткою 
показників у загальної кількості у 2014, 2018рр. Види економічної діяльності 

Рік  К* ОВП* ОРП* КІ* ІП* 

2014 1 2 1 4 3 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 2018 1 2 1 5 5 

2014 2 1 2 1 1 Переробна промисловість 
2018 4 1 2 1 1 
2014 3 9 8 12 10 Професійна, наукова та технічна діяльність 
2018 3 8 7 11 12 
2014 4 8 10 9 9 Інформація та телекомунікації  
2018 2 9 10 8 7 
2014 5 4 4 7 6 Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність 2018 7 4 4 6 4 
2014 6 10 11 8 8 Операції з нерухомим майном 
2018 6 10 11 9 14 
2014 7 17 17 18 18 Надання інших видів послуг 
2018 5 17 16 18 11 
2014 8 3 5 6 5 Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство  2018 8 3 5 2 2 
2014 9 15 15 13 12 Тимчасове розміщування й організація 

харчування 2018 9 15 14 17 10 
2014 10 7 9 2 7 Будівництво 
2018 10 7 8 3 8 
2014 11 12 12 11 11 Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 2018 11 12 12 10 15 
2014 12 16 16 14 15 Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 2018 12 14 15 13 17 

2014 13 14 14 17 16 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 
2018 13 16 17 15 18 
2014 14 11 6 10 14 Фінансова та страхова діяльність 
2018 15 11 9 12 16 
2014 15 18 18 16 17 Освіта 
2018 14 18 18 14 13 
2014 16 13 13 15 13 Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 2018 16 13 13 16 9 
2014 17 6 3 3 2 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 2018 17 6 3 7 6 
2014 18 5 7 5 4 Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 2018 18 5 6 4 3 

* К - Кількість суб’єктів господарювання; 
ОВП - Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) 
підприємств; 

ОРП - Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг; 
КІ - Обсяг капітальних інвестицій; 
ІП - Капітальні інвестиції підприємств. 
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За результатами поглибленого аналізу та ранжування сфер діяльності за 

їх часткою в загальної кількості суб’єктів господарювання, обсягах виробленої 

та реалізованої продукції (товарів, послуг), обсязі капітальних інвестицій, 

найперспективнішими сферами економічної діяльності визнано: «Оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», 

«Переробна промисловість», «Професійна, наукова та технічна діяльність», 

«Інформація та телекомунікації», «Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство», «Будівництво», «постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря», «Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів» [100, 101]. 

Узагальнення показників кількості суб’єктів господарювання, обсягів 

виробленої та реалізованої продукції (товарів, послуг), обсягу капітальних 

інвестицій найперспективніших сфер економічної діяльності представлено на 

рис. 2.6. За кількістю суб’єктів господарювання домінує сфера «Оптова та 

роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», частка якої 

у загальної кількості підприємств у 2018 р. складала 44,48 %. З величезним 

відривом на другому місце посідає сфера «Інформація та телекомунікації»  

19,4%, яка стрімко розвивається – темп приросту склав 52,7% (2018/2014рр.). 

Замикає першу трійку «Професійна, наукова та технічна діяльність»  6,85%. 

«Переробна промисловість» займає лише четверте місце – 6,3%, але частка 

обсягу виробленої продукції за цією сферою залишається на першому місці – 

35,05%, на другому – 14,84% «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів». Однак, показники обсягу реалізованої 

продукції зазначених сфер полярно змінюють їх домінування. Значний обсяг 

виробленої продукції у 2018 р. забезпечила сфера «Сільське господарство, 

лісове господарство та рибне господарство»  10,68%. За обсягом капітальних 

інвестицій домінує «Переробна промисловість» – 18,9%. Хвилеподібна 

динаміка показників протягом всього аналізованого періоду є результатом 

нестабільності економіки країни. 
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 Частка до загальної кількості, % 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р.  
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2014-2018 рур. 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

51,1672 50,09809 48,7992 46,40691 44,47518 ↓ 

Переробна промисловість 6,371123 6,393146 6,353186 6,35746 6,302549 ↓ 
Професійна, наукова та технічна діяльність 5,957881 6,637187 6,707275 6,732627 6,854319 ↑ 
Інформація та телекомунікації  5,918135 5,882523 6,952286 8,137524 9,491791 ↑ 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5,78627 6,029464 5,86043 5,307346 4,924184 ↓ 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності 
Переробна промисловість 35,29616 36,37407 36,71626 35,58151 35,04796  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 16,10206 14,22942 13,72309 14,3813 14,84225 

↓ 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  10,31315 12,72366 12,86602 10,49024 10,68086  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7,3698 8,609732 9,52904 8,313221 8,15641  
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 6,206938 6,272803 0,00749 7,365008 7,50449  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 39,03067 37,8457 39,89762 39,6702 40,60573 

 

Переробна промисловість 22,07898 22,04449 22,2497 21,59782 20,88298  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7,679042 7,436748 8,70728 7,558677 7,175797  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4,848631 5,648653 6,054661 5,670405 5,493474  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  4,785487 6,520459 6,295776 5,535716 5,339966  

Обсяг капітальних інвестицій (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
Переробна промисловість  19,88391 17,83323 18,47292 17,80418 18,88491  
Будівництво 16,87954 16,77008 13,19458 12,57318 10,48322  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 10,71804 8,236629 9,124192 7,47518 7,822816  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів  9,697821 7,972598 8,893605 8,112391 9,701334 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів  9,367737 7,125059 6,69336 8,567208 10,10704  

Рисунок 2.6  Узагальнення показників найперспективніших видів економічної діяльності у 2014-2018рр.  

(джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 
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Статистичні дані щорічних збірників «Наукова та інноваційна діяльність 

в Україні» [102-106] найбільш повно представлено інформацією про 

інноваційний розвиток промислових підприємств України. Одним із основних 

показників є кількість інноваційно-активних підприємств, який у табл. 2.2 

розглянутий за напрямами інноваційної діяльності та сферами промисловості. 

 

Таблиця 2.2  Кількість промислових підприємств за напрямами 

інноваційної діяльності (джерело: сформовано на підставі [102-106]) 

Кількість, од. 
Показник 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

1 2 3 4 5 6 7 
Всього підприємств промисловості, що 
займалися інноваційною діяльністю 

1609 824 834 759 777 -51,7 

а) внутрішні НДР 189 151 232 130 218 15,3 
б) зовнішні НДР 94 70 103 62 66 -29,8 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

993 467 590 500 320 -67,8 

г) інші зовнішні знання 83 32 74 43 40 -51,8 

з 
ни
х 

ви
тр
ач
ал
и 

ко
ш
ти

 н
а 

д) інші 538 21 368 173 138 -74,3 
Всього інноваційних підприємств добувної 
промисловості і розроблення кар'єрів 

32 21 20 23  11 -65,6 

а) внутрішні НДР 1 1 5 3 2 100,0 
б) зовнішні НДР 8 6 6 6 2 -75,0 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

20 13 18 16 6 -70,0 

г) інші зовнішні знання 4 2 2 2 2 -50,0 

з 
ни
х 

ви
тр
ач
ал
и 

ко
ш
ти

 н
а 

д) інші 8 5 10 6 3 -62,5 
Всього інноваційних підприємств 
переробної промисловості 

1449 751 745 680 737 -49,1 

а) внутрішні НДР 185 145 222 123 213 15,1 
б) зовнішні НДР 79 57 93 52 62 -21,5 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

870 414 513 434 305 -64,9 

г) інші зовнішні знання 71 25 72 40 36 -49,3 

з 
ни
х 

ви
тр
ач
ал
и 

ко
ш
ти

 н
а 

д) інші 499 19 343 160 134 -73,1 
Всього інноваційних підприємств 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

75 31 35  28  16 -78,7 

а) внутрішні НДР 3 3 4 3 1 -66,7 
б) зовнішні НДР 5 4 3 3 1 -80,0 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

62 26 30 25 5 -91,9 з 
ни
х 

ви
тр
ач
ал
и 

ко
ш
ти

 н
а 

г) інші зовнішні знання 5 4 1 1 2 -60,0 
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Продовження таблиці 2.2  

1 2 3 4 5 6 7 
 д) інші 29 7 8 2 1 -96,6 
Всього інноваційних підприємств 
водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 

53 21 34  28 13 -75,5 

а) внутрішні НДР - 2 1 1 2 x 
б) зовнішні НДР 2 3 1 1 1 -50,0 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

41 14 29 25 4 -90,2 

г) інші зовнішні знання 3 1 1 - - x 

з 
ни
х 

ви
тр
ач
ал
и 

ко
ш
ти

 н
а 

д) інші 11 5 7 5 - x 

 

За період 2014-2018 рр. придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення є основним напрямом проведених інновацій усіх промислових 

підприємств. Спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості 

інноваційно-активних підприємств промисловості України.  Найбільше 

зниження кількості  інноваційно-активних підприємств зазнала сфера 

«Водопостачання; каналізація, поводження з відходами». 

 

Таблиця 2.3  Витрати промислових підприємств за напрямами 

інноваційної діяльності (джерело: сформовано на підставі [102-106]) 

Обсяг, млн. грн 
Показник 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

1 2 3 4 5 6 7 
Інноваційні витрати підприємств 
промисловості 

7695,913813,723229,4 9117,5 12180,1 58,3 

а) внутрішні НДР 1221,4 1834,1 2063,8 1941,3 2706,2 121,5 
б) зовнішні НДР 533,1 205,4 394,0 228,4 502,6 -5,7 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

5115,311141,219829,0 5898,8 8291,3 62,1 

г) інші зовнішні знання 47,3 84,9 64,2 21,9 46,1 -2,3 з 
ни
х 
на

  

д) інші 778,8 548,1 878,4 1027,1 633,9 -18,6 
Інноваційні витрати підприємств 
добувної промисловості і розроблення 
кар'єрів 

364,9 280,7 1367,5 877,7  935,8  156,5 

а) внутрішні НДР 9,6 0,8 183,4 246,7 * х 
б) зовнішні НДР 19,9 11,2 30,9 22,3 * х 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

197,2 89,4 1127,6 296,0 507,3 157,3 

з 
ни
х 
на

 

г) інші зовнішні знання 0,7 59,3 0,6 * * х 
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Продовження таблиці 2.3  

1 2 3 4 5 6 7 
 д) інші 137,5 120,0 25,0 * 21,1 -84,7 
Інноваційні витрати підприємств 
переробної промисловості 

6776,213171,521236,1 7854,5 11051,3 63,1 

а) внутрішні НДР 1209,0 1819,3 1554,2 1673,8 2303,0 90,5 
б) зовнішні НДР 506,9 188,0 355,0 201,7 496,2 -2,1 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

4388,910735,618438,7 5251,1 7620,8 73,6 

г) інші зовнішні знання 32,9 10,5 49,6 21,7 19,3 -41,3 з 
ни
х 
на

 

д) інші 638,5 418,1 838,6 706,2 612,0 -4,2 
Інноваційні витрати підприємств 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

531,1 345,6 516,8 315,2  187,5 -64,7 

а) внутрішні НДР 2,8 13,8 324,2 20,5 * х 
б) зовнішні НДР 6,0 5,1 7,9 3,5 * х 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

506,3 303,2 157,0 288,7 158,3 -68,7 

г) інші зовнішні знання 13,4 14,6 14,0 * * х з 
ни
х 
на

 

д) інші 2,6 8,9 13,7 * * х 
Інноваційні витрати підприємств 
водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 

23,7 15,9 109,1 70,1 5,5 -76,8 

а) внутрішні НДР - 0,2 2,0 * * х 
б) зовнішні НДР 0,3 1,1 0,2 * * х 

в) придбання машин, обладнання та 
програмного. забезпечення 

22,9 13,0 105,7 63,0 4,9 -78,6 

г) інші зовнішні знання 0,3 0,5 0,1 - - х з 
ни
х 
на

 

д) інші 0,2 1,1 1,1 5,8 - х 

 

За період 2014-2018 рр. на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення інноваційно-активні промислові підприємства витрачали більш 

всього коштів [107]. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення 

інноваційних витрат підприємств добувної та переробної промисловості 

України,  й негативна тенденція до зменшення  підприємств постачання 

електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря  водопостачання; 

каналізація, поводження з відходами [108] (табл. 2.3). 

За період 2014-2018 рр. найбільшу питому вагу займають промислові 

підприємства, що реалізували інноваційну продукцію, яка була новою тільки 

для них. Спостерігається негативна тенденція до зменшення обсягу реалізованої 

інноваційної продукції промислових підприємств (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4  Обсяг реалізованої інноваційної продукції промислових 

підприємств за напрямами інноваційної діяльності (джерело: сформовано на 

підставі [102-106]) 

Обсяг, млн. грн 
Показник 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014) 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції підприємств промисловості

25669,0
23050,

1 
* 17714,224861,1 -3,1 

а) продукції, що була новою для 
ринку 

7066,3 7284,2 * 4484,6 7863,8 11,3 

з 
нь
ог
о 

 

б) продукції, що була новою 
тільки для підприємства 

18602,7
15765,

9 
* 13229,616997,3 -8,6 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції підприємств добувної 
промисловості і розроблення кар'єрів 

11,5 53,6 * 479,9  306,7 2567 

а) продукції, що була новою для 
ринку 

- - * 25,6 * х 

з 
нь
ог
о 

 

б) продукції, що була новою 
тільки для підприємства 

11,5 53,6 * 454,3 * х 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції підприємств переробної 
промисловості 

25543,1 
22897,

9 
* 17234,024429,2 -4,4 

а) продукції, що була новою для 
ринку 

7044,8 7282,1 * 4459,0 7840,7 11,3 

з 
нь
ог
о 

 

б) продукції, що була новою 
тільки для підприємства 

18498,3
15615,

8 
* 12775,016588,5 -10,3 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції підприємств постачання 
електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

107,2 95,8 * * * х 

а) продукції, що була новою для 
ринку 

21,5 2,1 * - * х 

з 
нь
ог
о 

 

б) продукції, що була новою 
тільки для підприємства 

85,7 93,7 * * * х 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції підприємств 
водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

7,2 2,8  * * * х 

а) продукції, що була новою для 
ринку 

- 0,1 * - - х 

з 
нь
ог
о 

 

б) продукції, що була новою 
тільки для підприємства 

7,2 2,7 * * * х 

 

Узагальнення результатів аналізу тенденцій інноваційного розвитку 

промислових підприємств України представлено у табл. 2.5.  
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Таблиця 2.5  Результати аналізу тенденцій інноваційного розвитку 

промислових підприємств України (джерело: сформовано на підставі [102-

106]) 

Показник Промисловість

Добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар'єрів 

Переробна 
промисловість

Постачання 
електроенергі
ї, газу, пари 

та 
кондиційован
ого повітря 

Водопостача
ння; 

каналізація, 
поводження з 
відходами 

Кількість 
підприємств, що 
займалися 
інноваційною 
діяльністю (2018 р. 
/ 2014 р.), з них 
витрачали кошти 
на: 

↓ в 2 рази ↓ в 2,9 рази ↓ в 2 рази ↓ в 4,7 рази ↓ в 4 рази 

а) внутрішні НДР ↑ на 15,3% ↑ в 2 рази ↑ на 15,1% ↓ в 3 рази х 
б) зовнішні НДР ↓ на 29,8% ↓ в 4 рази ↓ на 21,5% ↓ в 15 рази ↓ в 4 рази 
в) придбання 
машин, обладнання 
та програмного. 
забезпечення 

↓ в 3,1 рази ↓ в 3,3 рази ↓ в 2,9 рази ↓ в 42 рази ↓ в 4 рази 

г) інші зовнішні 
знання 

↓ в 2 рази ↓ в 2 рази ↓ в 1,4 рази ↓ в 2,5 рази ↓ в 4 рази 

д) інші ↓ в 4 рази ↓ в 2,7 рази ↓ в 3,7 рази ↓ в 29 рази ↓ в 4 рази 
Інноваційні 
витрати (2018 р. / 
2014 р.), з них на: 

↑ на 58,3% ↑ в 2,6 рази ↑ на 63,1% ↓ в 2,8 рази ↓ в 4,3 рази 

а) внутрішні НДР ↑ на 2,2% х ↑ на 90,5% х х 
б) зовнішні НДР ↓ на 5,7% х ↓ на 2,1% х х 
в) придбання 
машин, обладнання 
та програмного. 
забезпечення 

↑ на 62,1% ↑ в 2,6 рази ↑ на 73,6% ↓ в 3,2 рази ↓ в 4,7 рази 

г) інші зовнішні 
знання 

↓ на 2,3% х ↓ в 1,7 рази х х 

д) інші ↓ на 18% ↓ в 6,5 рази ↓ на 4,2% х х 
Обсяг реалізованої 
інноваційної 
продукції (2018 р. / 
2014 р.), з нього: 

↓ на 3,1% ↑ в 27 рази ↓ на 4,9% х х 

а) продукції, що 
була новою для 
ринку 

↑ на 11,3% х ↑ на 11,3% х х 

б) продукції, що 
була новою тільки 
для підприємства 

↓ на 8,6% х ↓ на 10,3% х х 

 

Порівняння кількості інноваційно-активних підприємств України до 

загальної кількості за видами економічної діяльності за 2014-2016 рр. та 2016-
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2018 рр. представлено на рис. 2.7, 2.8. Аналіз інноваційної активності суб’єктів 

господарювання в Україні свідчить про збільшення їх кількості, але їх питома 

вага до загальної кількості підприємств залишається відносно стабільною та не 

значною – менш ніж 40% [100, 101]. У 2018 р. найбільшу питому вагу 

інноваційно-активних підприємств мають такі сфери, як: «Фінансова та 

страхова діяльність» – 38,27%; «Наукові дослідження та розробки»  37,37%; 

«Рекламна діяльність і дослідження кон`юнктури» – 33,99%; «Інформація та 

телекомунікації»  31,53%; «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів»  30,12%. Інші види економічної 

діяльності мають частку інноваційно-активних підприємств менш ніж 30%. 
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електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; 
ВЕД 5 - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; ВЕД 6 - Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 - Інформація та телекомунікації; ВЕД 8 - 

Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування 
та дослідження; ВЕД 10 - Наукові дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна діяльність і дослідження 

кон`юнктури. 
 

Рисунок 2.7  Кількість інноваційно-активних підприємств України в загальної 

кількості за видами економічної діяльності у 2014-2016 рр., од. (джерело: 

сформовано на підставі [100, 101]) 
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ВЕД 1 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; ВЕД 2 - Переробна промисловість; ВЕД 3 - Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; 
ВЕД 5 - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; ВЕД 6 - Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 - Інформація та телекомунікації; ВЕД 8 - 

Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування 
та дослідження; ВЕД 10 - Наукові дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна діяльність і дослідження 

кон`юнктури. 

Рисунок 2.8  Кількість інноваційно-активних підприємств України в загальної 

кількості за видами економічної діяльності у 2016-2018 рр., од. (джерело: 

сформовано на підставі [100,101]) 

 

Максимальний пик кількості інноваційно-активних підприємств 

спостерігається у 2016-2018 рр. у сферах «Переробна промисловість»  3626 од. 

та «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів» – 2174 од. (рис. 2.9). 

Для аналізу інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур доцільно 

виділяти, які інновації вони впроваджували, оскільки якість інноваційної 

активності суб’єктів господарювання характеризується через технологічність 

інновацій, які впроваджено та/або отримано в результаті інноваційної 

діяльності. 

Статистичні дані у динаміці стверджують, що у 2014-2016 р. в України 

домінують технологічні інновації  65%. Але, навпаки, у 2016-2018 р. в України 

домінують нетехнологічні інновації, зокрема організаційні та маркетингові.  
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ВЕД 1 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; ВЕД 2 - Переробна промисловість; ВЕД 3 - Постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами; 

ВЕД 5 - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; ВЕД 6 - Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 - Інформація та телекомунікації; ВЕД 8 - 

Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування 
та дослідження; ВЕД 10 - Наукові дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна діяльність і дослідження 

кон`юнктури. 

Рисунок 2.9  Кількість інноваційно-активних підприємств України в загальної 

кількості за видами економічної діяльності (ВЕД) у 2014-2018 рр., од. 

(джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 

 

У 2014-2016 рр. найбільша питома вага технологічних інновацій була у 

сфері наукових досліджень та розробок  87,3% та підприємств переробної 

промисловості  70,9%. У 2016-2018 рр. найбільша питома вага технологічних 

інновацій також була у сфері наукових досліджень та розробок  76,3%, 

підприємств переробної промисловості та водопостачання, каналізації, 

поводження з відходами  приблизно 50% (рис. 2.10).  

Це свідчить про однобокість інноваційного розвитку, неспроможність 

менеджменту вітчизняних бізнес-структур адаптивне реагувати, перш за все, на 

зовнішні виклики, що вимагає нових підходів до змін, зокрема за рахунок 

когнітивної диверсифікації [111]. 
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 ВЕД 1 - Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; ВЕД 2 - Переробна промисловість; ВЕД 3 - 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 - Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами; ВЕД 5 - Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 
ВЕД 6 - Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 - Інформація та 

телекомунікації; ВЕД 8 - Фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 - Діяльність у сферах архітектури та 
інжинірингу; технічні випробування та дослідження; ВЕД 10 - Наукові дослідження та розробки; ВЕД 11 - Рекламна 

діяльність і дослідження кон`юнктури. 

Рисунок 2.10 – Кількість підприємств, що впроваджували технологічні або не 

технологічні інновації, за видами економічної діяльності, од. у 2014-2018 рр., 

од. (джерело: сформовано на підставі [100, 101]) 

 

Наступним етапом аналіз стану вітчизняних бізнес-структур в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки здійснено дослідження специфіки 

стратегічного менеджменту 20 бізнес-структур м. Одеси. Проведено 

дослідження установчих документів – статутів бізнес-структур, які поділено за 

сферами економічної діяльності, розміром, організаційно-правовою формою, 

роком заснування (додаток Б.1).  

У табл. 2.6 здійснено порівняння кількості видів економічної діяльності, 

які зазначені у статутах, та видів економічної діяльності, які фактично 

здійснюють бізнес-структур м. Одеси. 
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Таблиця 2.6 – Порівняння кількості видів економічної діяльності за 

статутами, та видів економічної діяльності, які фактично здійснюють бізнес-

структур м. Одеси (джерело: сформовано на підставі даних підприемств) 

№ Назва бізнес-структури Розмір
Кількість 
факт. 

ВЕД (од.)

Частка 
факт. 

ВЕД (%)

Кількість 
ВЕД у 
статуті  

Наявність 
змін у 

статуті, що 
стосуються 

ВЕД 

Зміна 
кількості
ВЕД у 
статуті 

Виробництво 
1 ТОВ «Босфор-Одеса» мале 6 12,2 48 1 49 
2 ТОВ «ІПГ «Майстер» велике 6 6,0 99 1 100 
3 ПАТ «ІСРЗ» велике 7 7,4 93 1 94 
4 ТОВ фірма «Кріогенсервіс» середнє 6 19,4 30 1 31 
5 Пат «ОКЗДХ» мале 7 100 8 -1 7 
6 ТОВ «Нолікс» мале 9 20,0 44 1 45 
7 ПАТ «Одескабель» велике 9 11,7 76 1 77 
8 ТДВ 

«Первомайськдизельмаш» 
середнє 6 13,0 45 1 46 

9 ТОВ «Поліпласт» мале 3 37,5 7 1 8 
10 ТОВ «Одєтекс» середнє 7 7,0 99 1 100 

Послуги 
11 ТОВ «Елмар Сервіс Груп» мале 6 10,5 57 - - 
12 ПП «Пі.Ей.Ай. 

Шипменеджмент Інк» 
велике 5 7,1 69 1 70 

13 ТОВ «НДЦ»ТБМ» мале 17 18,3 92 1 93 
14 ТОВ «Ньюенерджі» мале 15 13,3 112 1 113 
15 КУ «Муніципальна варта» середнє 2 25,0 7 1 8 
16 КП «Міжнародний 

Аеропорт Одеса» 
велике 6 9,0 66 1 67 

17 КП «Агентство Програм 
Розвитку Одеси» 

середнє 8 100 7 1 8 

18 КП «Бюро Технічної 
Інвентаризації» 

велике 4 18,2 21 1 22 

Комерція 
19 ТОВ ВКФ «Олимп-Круг» велике 6 18,8 31 1 32 
20 ТОВ «Логістичний центр 

плюс» 
велике 8 12,3 64 1 65 

 

Проаналізувавши статути та види економічної діяльності, які фактично 

здійснюють сучасні бізнес-структури м. Одеси, можна зробити висновки, що: 

частка видів економічної діяльності, які фактично здійснюють суб’єкти 

господарювання , в відношенні до видів економічної діяльності, які зазначені у 
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статутах, в середньому складає 23,4% та лежить в діапазоні від 6 до 100%. 

Серед суб’єктів господарювання сфери послуг частка видів економічної 

діяльності які фактично здійснюють бізнес-структури, в відношенні до видів 

економічної діяльності, які зазначені у статутах, в середньому складає 25,2% та 

лежить в діапазоні від 7,1 до 100%; а також 15,6% у середньому складає частка 

видів економічної діяльності, які фактично здійснюють суб’єкти 

господарювання, в відношенні до видів економічної діяльності, які зазначені у 

статутах.  

На рис. 2.11 наочно представлено співвідношення кількості 

задекларованих та фактичних видів економічної діяльності бізнес-структур 
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фактична кільість здійснених  видів економічної діяльності
1 – 

ТОВ «Босфор-Одеса»; 2 – ТОВ «ІПГ «Майстер»; 3 – ПАТ «ІСРЗ»; 4 – ТОВ фірма «Кріогенсервіс»; 
5 – ПАТ «ОКЗДХ»; 6 – ТОВ «Нолікс»; 7 – ПАТ «Одескабель»; 8 – ТДВ «Первомайськдизельмаш»; 
9 – ТОВ «Поліпласт»; 10 – ТОВ «Одєтекс»; 11 – ТОВ «Елмар Сервіс Груп»; 12 – ПП «Пі.Ей.Ай. 

Шипменеджмент Інк»; 13 – ТОВ «НДЦ»ТБМ»; 14 – ТОВ «Ньюенерджі»; 15 – КУ «Муніципальна варта»; 16 – 
КП «Міжнародний Аеропорт Одеса»; 17 – КП «Агентство Програм Розвитку Одеси»; 18 – КП «Бюро 

Технічної Інвентаризації»; 
19 – ТОВ ВКФ «Олимп-Круг»; 20 – ТОВ «Логістичний центр плюс». 

  
Рисунок 2.11 – Співвідношення кількості задекларованих та фактичних видів 

економічної діяльності бізнес-структур (джерело: сформовано на підставі 

даних підприемств) 
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Таким чином, у статутах більшості проаналізованих бізнес-структур 

переважують додаткові види економічної діяльності, що в середньому сягають 

близько три четверті, це в свою чергу свідчить, що частка основних видів 

економічної діяльності бізнес-структур в середньому складає лише четверть. 

Встановлено, що така тенденція зберігається протягом останніх 20 років, що 

підтверджується даними бізнес структур, заснованих 2, 5, 10 та більше 15 років 

тому. Керівництво закладає на перспективу якомога більше видів економічної 

діяльності, створюючи стратегічний запас для свого розвитку у вигляді 

задекларованих напрямків майбутньої диверсифікації за видами економічної 

діяльності. 

Проаналізовано стан і тенденції розвитку бізнес-структур м. Одеси з 

виробництва волоконне-оптичних кабелів; електричного освітлювального 

устаткування, електророзподільної та контрольної апаратури; сухих 

будівельних сумішей; тканин; плит, листів, труб і профілів із пластмас; 

хімічних продуктів; харчової упаковки; комунікаційного обладнання, а саме: 

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»,  ТОВ «С-інжиніринг»,  ТОВ 

«Інвестиційно-Промислова Група «Майстер»,  ТОВ «Одєтекс»,  ТОВ 

«Поліпласт»,  ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Олимп-Круг»,  ТОВ «Ел-

Ітекс»,  ТОВ «Елмар».  Аналіз показників проводився за даними статей 

фінансової звітності: звіту про фінансовий стан та звіту про фінансові 

результати за 2013-2018 рр. 

Узагальнені результати аналізу стану і тенденцій розвитку бізнес-

структур м. Одеси за 2014-2018 рр. представлено у табл. 2.7 (додаток Б.3  

розраховано групи показників на підставі вихідних даних додатку Б.2). 

Проаналізував показники стану нематеріальних активів за ступенем 

амортизації, визначено, що у більшості бізнес-структур спостерігається 

негативна тенденція до зменшення коефіцієнту придатності. Визначається дуже 

низька питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів та 

валюті балансу, у тої же час, у половини бізнес-структур вона має тенденцію до 

збільшення. 
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Таблиця 2.7  Результати аналізу тенденцій інноваційного розвитку бізнес-структур м. Одеси (джерело: сформовано на 

підставі даних фінансової звітності)  

Показники 
ПАТ «Одеський 
кабельний завод 
«Одескабель»» 

ТОВ «С-
Інжиніринг» 

ТОВ «ІПГ 
«Майстер» 

ТОВ 
«Одєтекс» 

ТОВ 
«Поліпласт»

ТОВ 
«ВКФ 

«Олимп-
Круг» 

ТОВ «Ел-
Ітекс» 

ТОВ 
«Елмар» 

Стан нематеріальних активів за ступенем амортизації (2018 р. до 2014 р.): 
Коефіцієнт використання 
НА 

↓0,89 /  ↓0,72 / 0,71  ↑0,57 / 0,72  ↑0,5 / 0,8  0,75 / 0,75 ↑0,67 / 0,72 

Коефіцієнт придатності НА ↓0,11 /  ↑0,28 / 0,29  ↓0,43 / 0,28  ↓0,5 / 0,2  0,25 / 0,25 0,33 / 0,28 
Місце нематеріальних активів у майні підприємства (2018 р. до 2014 р.): 

Питома вага НА у валюті 
балансу, % ↓0,02 /  ↑0,68 / 1,09  ↑1,22 / 1,69  ↓0,125 / 0,062  ↓0,002/0,001 ↑0,30 / 0,89 

Питома вага НА у складі 
необоротних активів, % ↓0,036 /  ↓20,43 / 17,56  ↓4,32 / 4,14 ↓0,1391/0,0796  ↑11 / 12,5 ↑12,5 / 14,8 

Коефіцієнт співвідношення 
НА та основних засобів, % 

↓0,038 /  ↓29,35 / -21,51  ↓5,34 / 4,93 ↓0,1393/0,0797  ↑12,3 / 14,3 ↑14,3 / 17,4 

Ефективність використання нематеріальних активів (2018 р. до 2014 р.): 
Фондовіддача НА ↓3385 /  ↑170 / 201  ↓ 89 / 59 ↑623 / 1138  ↓18403/8024 ↓529 / 176 

Фондоємність НА ↓0,0003 /  ↓0,006 / 0,005  ↑0,011/0,017 ↓0,0016/0,0009  0,0001/0,0001 ↑0,002/ 0,006 

Валова рентабельність НА ↓742 /  ↓53,7 / 28,9  ↑ 10 / 11,1 ↓98 / 86,8  ↑468 / 840 ↑* / 47,2 

Чиста рентабельність НА ↓* /  ↓5,2 / 4,4  ↓ 6,17 / * ↓25,4 / 9,6  ↓15 / * ↑*/ 4,8 

Період окупності НА ↓* /  ↑0,193 / 0,226  ↓ 0,16 / * ↑0,039 / 0,104  ↓0,007 / * ↑*/ 0,207 
Ефективність діяльності підприємства (2018 р. до 2014 р.): 

Темп приросту кількості 
працівників, % ↓-6,4 /  ↑3,2 / -15,5 ↑-2,6 / 12,8 ↑3,0 / 63,6 ↓0 / -2,2 0 / 0 ↓10 / -18,2 ↓14,3 / 0 

Рентабельність продукції 
за виручкою, % ↓21,9 /  ↓31,7 / 14,3 ↑16,9 / 20,3 ↓11,2 / * ↓15,7 / 6,8 ↓10,5 / 8,8 ↑2,5 / 4,2 ↑* / 26,8 

Загальна рентабельність 
підприємства, %  ↓* /  ↓3,1 / 2,2 ↑* / 0,17 ↓6,9 / * ↓4,08 / 0,84 ↑* / 0,1 ↓0,08 / * ↑* / 2,7 

*  підприємство зазнало збитків, індекс рентабельності не розраховувався  
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Якщо в цілому охарактеризувати ефективність діяльності бізнес-структур 

м. Одеси у 2018 р. у порівнянні з 2014 р., можна визначити, що у половини 

бізнес-структур спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості 

працівників та рентабельності продукції; діяльність багатьох бізнес-структур, 

які отримали у 2014 р. збитки, стала рентабельною. 

Цікавими є результати авторського дослідження, проведеного за 

допомогою анкетування персоналу бізнес-струкутр м. Одеси (додаток И) всіх 

ланок організаційної структури, що дозволило визначити відношення та 

розуміння персоналу до диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

через динаміку організаційних змін та ставлення працівників до дій керівництва 

в умовах різноманітних трансформацій, табл. 2.10. Результати анкетування 

представлені двома блоками: опитування лише керівників бізнес-структури; 

опитування всіх працівників крім керівництва. 

 

Таблиця 2.8 – Результати анкетування щодо підходу засновників бізнес-

структур м. Одеси до вибору альтернативних напрямків діяльності (джерело: 

сформовано на підставі анкетування виробничих підприємств) 

Кількість підприємств 
№ Питання та варіанти відповіді 

од. % 
1 2 3 4 

Як персонал розуміє, що мають відбуватися зміни? 

 Новини 5 25 
 Конференції 1 5 
 Інтуіція 2 10 

1 

 Погіршення фінансового стану підприємстав 7 35 
2 Як частно відбувається зміни на підприємстві? 

 Раз у п’ять років 5 25 
 Раз на рік 2 10 
 Інколи  3 15 

 

 Ніколи  4 20 
Які зміни відбувалися на підприємстві 

  Зміна кадрового складу 2 10 
 Зміна керівництва 2 10 
 Реорганізація 5 25 
 Впровадження сучасних інформаційних технологій 4 20 

3. 

  Впровадження нових методів управління 3 15 
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Продовження таблиці 2.8 
1 2 3 4 

Як персонал відноситься до змін 
 Сприймає з радістю 4 20 
 Сприймає, але не почувається впевнено  3 15 
 Не сприймає, але якщо так треба буде працювати 5 25 

4 

 Саботує  2 10 

Змінювалися на підприємстві сфери економічної діяльності 

 Так 4 20 
5 

 Ні 16 80 
Як здійснюється планування розвитку бізнес-структури 

 Стратегічно 12 60 
 Ситуативно 5 25 6 
 Відсутність планів розвитку, все влаштовує 3 15 

Які інструменти стратегічного аналізу застосуються 
 Матричні шаблони 3 15 
 Фірмова документаційна та методична база 5 25 
 Побудова графіків за допомогою ПО 2 10 
 Не застосовуються спеціальні інструменти, орієнтація на 
попередні показники 

7 35 
7 

 Відсутність будь-яких інструментів стратегічного аналізу, 
лише інтуїція 

3 15 

Яких компетенції персоналу бракує в сучасних умовах 
 Іноземна мова 5 25 
 Цифрові компетенції 5 25 
 Мобільність 3 15 
 Креативність 7 35 
 Активність 9 45 

8 

 Відповідальність 11 55 

 

Визначено специфіку стратегічного менеджменту на досліджуваних 

підприємствах. Встановлено, що для керівництва головним тригером 

диверсифікації є погіршення фінансово-господарської діяльності у бдь-якому 

прояві. Крім того, результати анкетування свідчать о розмежуванні відношення 

керівництва та виконавців до трансформаційних процесів. Варто відзначити, 

персонал бізнес-структур, де середній вік працівників більще ніж 47 років – 

пасивно реагує на будь-які зміни, особливо інноваційні.  

Визначення ставлення персоналу до диверсифікації інноваційного 

розвитку дослідження специфіки стратегічного менеджменту 20 бізнес-

структур м. Одеси, дозволили визначити особливості прогнозування та 

стратегічної адаптивності дій керівництва до змін, зокрема з початку 
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заснування бізнес-структури. Анкетування керівництва дозволило визначити 

підхід засновників бізнес-структур до вибору альтернативних напрямків 

діяльності, зокрема це споріднені види діяльності та/або види діяльності досвід 

реалізації яких мають засновники та/або керівництво. Однак, в більшості 

випадків (17 з 20) час показав, що такий підхід не має сенсу – підприємства не 

використовують задекларовані можливості. Це обумовлено слабким 

стратегічним менеджментом, який виправданий на початку заснування 

підприємства, але підлягає суворої критиці як суттєва загроза розвитку 

діяльності підприємства, що має прояв через відсутність або помилковість 

адаптивних дій відносно корегування стратегічних планів.  

Отримані результати дослідження дозволили стверджувати, що 

інноваційний розвиток бізнес-структур міцно залежить від якості менеджменту, 

виду економічної діяльності, який залежить від зміни ринкових трендів, 

вподобань споживачів, появи інновацій, в сучасних умовах хаотично 

регламентується на національному та динамічне на міжнародному рівнях, що 

створює умови пошуку нових можливостей інноваційного розвитку за рахунок 

диверсифікації. 

 

 

2.2 Порівняльна характеристика моделей і методів диверсифікації та 

стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур 

 

 

Дослідження моделей і методів диверсифікації та стратегій інноваційного 

розвитку бізнес-структур [4, 14, 112-170] проводилося з угрупуванням у дві 

групи, вибірка яких представлена у додатку В та Г: 1) моделі і методи 

диверсифікації діяльності бізнес-структур;  2) моделі і методи інноваційного 

розвитку бізнес-структур.  

За формою представлення моделі та методи диверсифікації діяльності 

бізнес-структур згруповано у: системи, механізми, схеми, алгоритми, матриці, 
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інструменти. При розгляді диверсифікації як механізму дослідниками 

вирішуються завдання щодо визначення всіх її компонент та встановлення 

взаємозв’язку між компонентами.  В економічних дослідженнях 

використовувалися такі поняття, як «організаційно-економічний механізм», 

«механізм управління стратегіями», «механізм реалізації стратегій», «механізм 

формування стратегій», «механізм впровадження стратегій», «механізм вибору 

варіантів», які розглядаються з різних точок зору. 

Перегуда Є.Ф., та Ромашко О.М.  та Пересадько Г.О.  розглядали 

диверсифікацію як «організаційно-економічний механізм» та при побудові 

механізму застосовували системний підхід. Перегудою Є.Ф. [112] виділено 

економічна підсистема, яка включає економічні важелі впливу на регулювання 

та ринковий механізм та організаційно-правова підсистема, яка передбачає 

правове забезпечення діяльності та впливає на визначення стратегії 

підприємства.  Ромашко О.М.  [113]  виділено такі підсистеми, як:  підсистема 

формування сукупності цілей, підсистема обґрунтування та вибору стратегії, 

підсистема забезпечення управління диверсифікацією діяльності, економічна та 

організаційна підсистема, підсистема оцінювання ефективності диверсифікації. 

Організаційно-економічний механізм управління стратегіями диверсифікації 

діяльності  Пересадько Г.О.  [114]  об’єднує в собі п’ять взаємопов’язаних 

підсистем:  організації, інформаційного забезпечення, аналізу та планування, 

мотивації, та контролю, які  відповідають за збалансованість та ефективність 

стратегій диверсифікації проекту. 

Баланович А.М. [115] при побудові механізму формування стратегії 

розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій також 

застосовувала системний підхід, виділяючи: мету, об’єкти, суб’єкти, принципи, 

функції, забезпечення, методи, інструменти, ринкові тенденції та етапи 

послідовності формування стратегії розвитку. Його особливістю є те, що 

стратегія розвитку формується з урахування ринкових тенденцій, що дозволить 

визначити необхідні передумови реформування підприємства, зайнятого в 

певній галузі. 
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Ефімичев Ю.І., Трофимов О.В., Удалов А.С. та Трофимова Т.В. [116] 

будували механізм реалізації стратегії диверсифікації із застосуванням 

ресурсного підходу. Цій механізм являє собою послідовну реалізацію декількох 

етапів: вимірювання ресурсозберігаючого потенціалу підприємства; 

вимірювання ресурсозберігаючого потенціалу підприємства; виявлення 

резервів підвищення ефективності діяльності підприємства на основі оцінки 

варіантів диверсифікації; техніко-економічне обґрунтування проекту пов'язаної 

диверсифікації на основі реалізації ресурсозберігаючого потенціалу 

підприємства; здійснення ресурсозберігаючих проектів на основі 

диверсифікації. 

Послідовність етапів механізму впровадження стратегії диверсифікації 

товаропотоків на підприємстві Коваленко К.С.  [117]  реалізовувалась через 

процесний підхід, а саме процеси, які направлені на підвищення загальних 

показників ефективності та продуктивності діяльності підприємства: процес 

оцінки можливостей підприємства; процес визначення об’єктів, цілей та 

способів здійснення диверсифікації товаропотоків; процес впровадження 

стратегії диверсифікації; процес контролювання та регулювання 

диверсифікації. Також застосовували процесний підхід при побудові механізму 

вибору варіантів диверсифікації Дереза В.Н., Наджафов І.Н.  та Сомова Л.І., 

Пенязь С.С.  Механізм визначення варіантів диверсифікації виробництва і 

капіталу Дерези В.Н. та Наджафова І.Н. [118] складається з послідовності 

процесів: 1) формування вхідних даних; 2) визначення стартового фінансового 

стану і частки підприємства на ринку певного товару; 3) визначення доцільних 

для підприємства напрямів і методів диверсифікації; 4) формування можливих 

варіантів диверсифікації у залежності від розміру капітальних витрат; 

5) визначення найбільш ефективних для підприємства варіантів диверсифікації; 

6) розподіл капіталовкладень між різними варіантами диверсифікації, з 

використанням економіко-математичної моделі динамічного програмування; 

7) розподіл визначеного на попередньому етапі капіталу кожного варіанту між 

окремими, відповідними цьому варіанту, напрямами диверсифікації; 
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8) розрахунок економічних наслідків для підприємства, від впровадження на 

підприємстві диверсифікації виробництва і капіталу. Механізм вибору напрямів 

диверсифікації суб’єктів господарювання спеціального призначення Сомової 

Л.І., Пенязь С.С.  [119]  складається з наступної послідовності процесів: 

1) визначення особливостей підприємства, що впливають на подальший вибір 

стратегії диверсифікації, та групування потенційно можливих напрямів; 

2) формування масиву первинних даних, на підставі якого визначаються 

показники фінансового стану і частки підприємства на ринку; 3) побудова 

матриці визначення напрямів диверсифікації; 4) встановлення найбільш 

доцільних напрямів; 5) розподіл капіталу між окремими напрямами 

диверсифікації з використанням математичної моделі; 6) розрахунок 

економічного ефекту від впровадження заходів щодо диверсифікації. 

Механізм диверсифікації виробництва промислових підприємств 

Трубчанином В.В. [120] розглядається як інтеграційна система, в якій 

визначається порядок, зміст і взаємозв’язок процесів, методів, організаційного 

забезпечення та інформаційних потоків, спрямованих на здійснення 

виробництва нової продукції. Дія механізму починається з того, що відділом 

матеріально-технічного постачання і збуту формуються джерела даних для 

виявлення причин і загроз різкого зниження попиту на продукцію, параметрів 

динаміки розміру ринку і ринкової частки, та здійснюється прогнозування 

попиту на продукцію. Процес аналізу готовності підприємства до здійснення 

диверсифікації виробництва та його інформаційне забезпечення здійснює 

економічний відділ підприємства. Відділ кадрів та технічного навчання надає 

інформацію про можливості підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

Конструкторський відділ забезпечує процес планування підготовки до 

диверсифікації виробництва проектами з розробці нової продукції, а також при 

необхідності здійснює коригування конструкторської документації та надає 

повідомлення про зміни технологам. Технологічний відділ надає план 

впровадження нової техніки і технології, в якому представлені заходи щодо 

прискорення освоєння у виробництві прогресивних процесів та найновіших 
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матеріалів. Фінансовий відділ оцінює економічну ефективність диверсифікації 

виробництва, а також здійснюється контроль кошторисно-фінансових 

розрахунків на витрати з впровадження у виробництво нової продукції.  

За допомогою методів математичного моделювання сформовані моделі 

диверсифікації виробництва Гур’янова А.Б., Сєрікова А.В.  та Гусєва В.Б. У 

математичній моделі оптимізації диверсифікації виробництва Гур’янов А.Б. та 

Сєріков А.В. [121]  практично реалізували теорію для портфеля інвестора та 

запропонували критерій, який вказує на необхідність проведення 

диверсифікації виробництва та розраховується як відношення швидкості зміни 

ефективності бізнес-процесів підприємства до швидкості зміни витрат на ці 

бізнес-процеси. Використані методи математичного моделювання у моделі 

диверсифікації виробництва для добувного регіону Гусєва В.Б. [122] 

враховують ефект вичерпання запасу ресурсів, а також несприятливий вплив 

навколишнього середовища, і дозволяють конструювати механізми 

автономного управління і оцінювати їх ефективність в межах прийнятих 

розумних припущень, досліджувати умови біфуркації і стійкого зростання, 

імовірнісні характеристики очікуваних станів економічної системи. 

За допомогою використання алгоритмів у графо-аналітичному вигляді 

представлено моделі диверсифікації Дрималовської Х.В. та Ковінько О.М. У 

графо-аналітичній моделі процесу диверсифікації виробництва Дрималовської 

Х.В. [123] вирішення стратегічних питань щодо диверсифікації виробництво 

розглянуто за блоками: моніторинг бізнес-середовища, оцінювання ринкових 

тенденцій щодо діючих на підприємстві видів виробництва та оцінювання 

ризику їх розвитку; оцінювання потенціалу розвитку діючих видів 

виробництва; розвиток потенціалу підприємства щодо діючих видів 

виробництва; оцінювання ризику і диверсифікація виробництва за різними 

шляхами: шляхом розширення номенклатури продукції,  шляхом оптимізації 

асортименту продукції, шляхом впровадження нових технологій; шляхом 

впровадження нових видів економічної діяльності; оцінювання потенціалу 

оновлення видів виробництва; розвиток потенціалу підприємства щодо 
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впровадження нових видів економічної діяльності. У графоаналітичній моделі 

Ковінько О.М. [124] вирішуються питання щодо здійснення маркетингової 

міжнародної диверсифікації. У цієї моделі виділено наступні блоки: 

маркетингове дослідження міжнародного середовища діяльності підприємств: 

встановлення нових можливостей підприємства щодо виходу на міжнародні 

ринки та оцінювання можливих ризиків; оцінювання маркетингового 

потенціалу підприємств в умовах міжнародної диверсифікації; оцінювання 

ризику та диверсифікація виробництва шляхом створення нових пропозицій та 

оптимізації нових видів діяльності на зарубіжних ринках; оцінювання 

диверсифікаційного потенціалу підприємства; оцінювання конвергенції 

маркетингової привабливості нових міжнародних ринків для діяльності 

підприємства; ухвалення рішення про міжнародну диверсифікацію. 

Як послідовність процесів щодо вибору найбільш перспективних 

стратегічних зон господарювання представлено концептуальна модель 

розробки стратегії диверсифікації діяльності організації Горбунова М.А. та 

Медведева А.В.  [125]: моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища, 

визначення потенціальних стратегічних зон господарювання, визначення 

стратегічних альтернатив, виділення перспективних стратегічних зон 

господарювання, оцінка кожної стратегічної зони господарювання, формування 

набору інноваційно-інвестиційних проектів; оцінка ефективності інноваційно-

інвестиційних проектів; вибір оптимального інноваційно-інвестиційного 

проекту за допомогою розробленого інструментарію; реалізація вибраного 

варіанту стратегії диверсифікації;  моніторинг та оцінка виконання стратегії 

диверсифікації. 

Із застосуванням об’єктного або предметного підходів будувалися моделі 

диверсифікації бізнес-структур Кузьміним О.Є., Фещуром Р.В., Скибінським 

О.С., Дрималовською Х.В., Костроминим А.Г. Мазуренком О.Р. У 

концептуальній моделі Кузьміним О.Є., Фещуром Р.В., Скибінським О.С., 

Дрималовською Х.В.  [126] виділено напрями диверсифікації виробництва, а 

саме: впровадження нових видів економічної діяльності (незв’язана, 
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конгломератна); інші інноваційні перетворення (організаційні, функціональні, 

ресурсні тощо);  розвиток діючих видів економічної діяльності (зв’язана, 

концентрична). У моделі диверсифікації виробництва промислових 

підприємств регіону Костромина А.Г.  [127] розглядаються середовище 

господарювання, економічний механізм регулювання диверсифікації 

промислових підприємств регіону; основи забезпечення функціонування 

економічного механізму диверсифікації. Мазуренок О.Р. [128] у моделі 

диверсифікації виділяє чотири основних об’єкти: склад активів підприємств, 

сектор диверсифікування, географія, знання про компанію (фінансове 

становище, виробництво, персонал, міжнародні зв’язки). 

Також науковцями запропоновані різні інструменти диверсифікації 

бізнес-структур. У графо-аналітичному вигляді Бутенко Л.М. [129] 

представлено алгоритм прийняття рішення щодо формування та реалізації 

стратегії диверсифікації, які включає наступні блоки: визначення місії та цілей 

загальної стратегії: виявлення напрямків стратегічного зростання підприємства: 

обґрунтування необхідності формування та реалізації стратегії диверсифікації 

шляхом оцінки наявності передумов для її здійснення; порівняння цілей 

стратегії диверсифікації з цілями загальної стратегії підприємства; коригування 

цілей та завдань; визначення альтернативних варіантів стратегії диверсифікації; 

економічне обґрунтування варіантів стратегії диверсифікації та оцінка ризику 

їх реалізації; вибір варіанту стратегії диверсифікації та прийняття рішення 

щодо його реалізації; реалізація стратегії диверсифікації; оцінка результатів 

реалізації стратегії диверсифікації. Також у графо-аналітичному вигляді 

запропоновано інструменти диверсифікації бізнес-структур Богуславським Є.І. 

Гребенкиної О.С. та Александрової А.І. Богуславський Є.І. [130] запропоновав 

алгоритм виконання підготовчих робіт із проведення концентричної 

диверсифікації на підприємств, який будується за блоками: 1) вивчання ринку і 

вибір найбільш перспективних для виробництва та збуту товарів або послуг; 

2) розрахунок необхідних виробничих потужностей; 3) логічний  визначення 

достатності резерву виробничих потужностей на підприємстві; 4) виконання 
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комплексу економічних і фінансових розрахунків 5) логічний  визначення 

можливості заохочення достатніх коштів; 6) розрахунок додаткових витрат, 

пов'язаних із залученням сторонніх джерел фінансування; 7) вибір «слабкого» 

товару; 8) розрахунок потужностей, що вивільняються; 9) логічний  

вичерпаність переліку товарів; 10) прийняття рішення про проведення 

диверсифікації. Алгоритм диверсифікації організаційної структури 

підприємницької бізнес-системи Гребенкиної О.С. [131] містить наступні 

етапи: 1) діагностика / моніторинг стійкості (рівноваги) бізнес-системи; 

2) пошук і вибір напрямку диверсифікації бізнес-системи; 3) діагностика / 

моніторинг структурних параметрів бізнес-системи і сформованого рівня її 

диверсифікації; 4) опрацювання альтернатив організаційно-структурних рішень 

диверсифікації бізнес-системи; 5) визначення впливу обраного організаційно-

структурного рішення на стійкість бізнес-системи за мінімально стійкого 

елементу (параметру): 6) впровадження схвалених організаційно-структурних 

рішень; 7) повторна діагностика / моніторинг структурних параметрів бізнес-

системи і сформованого рівня її диверсифікації; 8) корекція; 9) функціонування 

бізнес-системи з новими структурними параметрами. У алгоритмі прийняття 

рішення про доцільність проведення інноваційної диверсифікації бізнесу 

Александрової А.І. [132] здійснюється: порівняння втрат від скорочення обсягів 

продажів поточній діяльності з приростом прибутку нового бізнес-напрямку; 

порівняння величини вивільняється капіталу в результаті скорочення обсягів 

поточної діяльності з сумою інвестицій в новий бізнес; порівняння тривалості 

обороту оборотних активів, збільшених на суму амортизації, поточній 

діяльності і новому бізнес-напрямку. Дереза В.М. та Жиденко М.В. [133] 

запропонували схему формування можливих варіантів диверсифікації 

виробництва і капіталу, де вибір можливих варіантів знаходиться в залежності 

від розміру капітальних витрат з урахуванням витрат на страхування можливих 

ризиків. 

Як один зі способів вирішення питань щодо диверсифікації діяльності 

бізнем-структур науковцями запропоновані інструменти у матричному вигляді. 
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Цоглою О.О. [134] запропоновано матриця множини рішень про 

диверсифікацію діяльності підприємства, яка базується на врахуванні груп 

ендогенних  та екзогенних факторів впливу, часових параметрів і форм 

матеріально-технічної реалізації диверсифікації. Особливістю цієї матриці є те, 

що кожний її елемент приймає значення булевих чисел. Алабугиним А.А., 

Алабугиної Р.А. та Кателкиної К.К. [135] розроблено матриця вибору варіантів 

стратегії диверсифікації за показниками узгодженості просторово-часових 

цілей розвитку. Вони визначають, що особливу значущість для збереження 

рівня позитивного синергізму в період їх взаємодії має підвищення ступеня 

керованості за параметрами. Для визначення напрямів стратегій розвитку на 

основі диверсифікації діяльності Матвійчук І.О. [136] запропоновано матриця 

вибору стратегії диверсифікації діяльності підприємств з виділенням наступних 

стратегій: горизонтальна, вертикальна, конгломератна, перехресна, змішана. 

Залежно від рівня розвитку системи антикризового управління та стадії 

життєвого циклу підприємства здійснюється вибір стратегій диверсифікації 

діяльності. 

Стадник В.В., Йохною М.А. та Соколюком Г.О. [137] обґрунтування 

стратегії диверсифікації здійснюється в контексті управління 

конкурентоспроможністю підприємства за наступними процесами: аналіз 

середовища господарювання і оцінка здатності підприємства утримувати 

конкурентні переваги в межах діючої стратегії, виділяючи оцінку інноваційного 

потенціалу підприємства з позицій його здатності створити нову високу 

споживчу цінність; розробка конкурентної стратегії на основі диверсифікації; 

планування та моніторинг реалізації конкурентної стратегії диверсифікованого 

зростання. Рудич О.О. та Драган О.О. [138] запропоновано концептуальна 

схема прийняття рішення про диверсифікації виробничої діяльності аграрних 

підприємств у послідовності здійснення процесів: усвідомлення необхідності 

проведення диверсифікації; обґрунтування доцільності проведення 

диверсифікації; визначення найбільш перспективних напрямів диверсифікації 

на основі аналізу факторів, що визначають її доцільність; вибір 
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найдоцільнішого напряму диверсифікації з переліку альтернативних; розробка 

алгоритму побудови обраного варіанту диверсифікації; всебічна оцінка 

прогнозованої ефективності програми диверсифікації; розробка системи 

контролю над ходом реалізації програми диверсифікації; прийняття рішення 

про реалізації програми диверсифікації. 

Трубчанином В.В. [139] запропонований методичний підхід до прийняття 

рішень в системі диверсифікації виробництва, заснований на використанні 

комплексу оптимізаційних моделей, який дозволяє вирішити задачу визначення 

пріоритетних напрямків розширення виробничих можливостей підприємства з 

метою збільшення його потенціалу диверсифікації виробництва та планування 

диверсифікації виробництва з урахуванням наявних у підприємства 

можливостей і існуючих загроз падіння попиту. 

Варченко О.М.  [140] запропоновано універсальну структурно-логічну 

схема управління процесами диверсифікації виробничої діяльності, за якої 

проводиться: аналіз необхідності здійснення диверсифікованого розвитку; вибір 

найбільш перспективних напрямів диверсифікованого розвитку; формування 

портфеля проектів диверсифікації, що підлягають розробці і комерціалізації. 

Гудзь Ю.Ф. [141], використовуючи інтеграційний підхід, запропоновано 

схему процесу диверсифікації виробництва для харчових підприємств в умовах 

торгівельних війн, за якої аналізується зовнішнє середовище і оцінюється 

здатність підприємства утримувати конкурентні переваги на міжнародних 

ринках; здійснюються розробка конкурентної стратегії на основі 

диверсифікації, планування реалізації конкурентної стратегії 

диверсифікованого зростання та розширення присутності підприємства на 

зовнішніх та внутрішніх ринках і зростання його конкурентоспроможності. 

Порівняльна характеристика авторських моделей та методів 

диверсифікації діяльності бізнес-структур до авторського системного підходу 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що ґрунтується на 

когнітивної диверсифікації представлено у табл. 2.9. За результатами 

дослідження 30 моделей диверсифікації діяльності бізнес-структур визначено, 
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що дані моделі не охопили чотири фази диверсифікації: інспіраційну, 

підготовчу, реалізаційну та завершальну. Результати дослідження моделей 

свідчать о фрагментарності охоплення процесу диверсифікації, особливо 

інспіраційної фази, неповною мірою відображають авторський системний 

підхід до диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що 

ґрунтується на когнітивної диверсифікації: моделі повністю або їх певні 

елементи частково відповідають окремим фазам процесу диверсифікації. 

 

Таблиця 2.9 – Порівняльна характеристика моделей та методів 

диверсифікації діяльності бізнес-структур (сформовано на підставі авторських 

досліджень) 

Можливість застосування  
Назва моделі (автор) Рік Підхід Фази 

диверс. 
Когніти-
вність 

Векторність

1 2 3 4 5 6 
Механізми 

1. Механізм визначення варіантів диверсифікації 
виробництва і капіталу (Дереза В.Н., Наджафов І.Н.) 

2007 процесний +  + 

2. Організаційно-економічний Механізм управління 
стратегіями диверсифікації діяльності (Пересадько 
Г.О.) 

2008 системний +  + 

3. Механізм реалізації стратегії диверсифікації на 
основі ресурсного підходу (Ефімичев Ю.І., 
Трофимов О.В., Удалов А.С., Трофимова Т.В.) 

2012 ресурсний +   

4. Організаційно-економічний механізм 
диверсифікації діяльності сільськогосподарських 
підприємств (Перегуда Є.Ф.) 

2015 системний +   

5. Механізм диверсифікації виробництва 
промислових підприємств (Трубчанин В.В.) 

2016
інтегра-
ційний +   

6. Організаційно-економічний механізм 
диверсифікації діяльності газотранспортних 
підприємств (Ромашко О.М.) 

2017 системний +   

7. Механізм впровадження стратегії диверсифікації 
товаропотоків на підприємстві (Коваленко К.С.) 

2017 процесний +   

8. Механізм формування стратегії розвитку 
промислового підприємства на основі ринкових 
тенденцій (Баланович А.М.) 

2018 системний +   

9. Механізм вибору напрямів диверсифікації 
суб’єктів господарювання спеціального призначення 
(Сомова Л.І., Пенязь С.С.) 

2018 процесний +  + 

Моделі 
10. Математична модель оптимізації диверсифікації 
виробництва (Гур'янов А.Б., Сєріков А.В.) 

2005
математичне 
моделюван. + +  

11. Модель диверсифікації виробництва 
промислових підприємств регіону (Костромин А.Г.) 

2010 предметний +   

12. Модель диверсифікації виробництва для 
добувного регіону (Гусєв В.Б.) 

2012
математичне 
моделюван. +   

13. Модель диверсифікації виробничого 
підприємства (Мазуренок О.Р.) 

2013 об’єктний +   
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Продовження таблиці 2.9 
1 2 3 4 5 6 

14. Концептуальна модель розробки стратегії 
диверсифікації діяльності організації (Горбунов 
М.А., Медведев А.В.) 

2014 процесний +   

15. Концептуальна модель диверсифікації 
виробництва (Кузьмін О.Є, Фещур Р.В., Скибінський 
О.С., Дрималовська Х.В..) 

2015 предметний +   

16. Графо-аналітична модель процесу диверсифікації 
виробництва (Дрималовська Х.В.) 

2016
графо-

аналітичний + +  

17. Графоаналітична модель процесу прийняття 
управлінського рішення про здійснення міжнародної 
диверсифікації (Ковінько О.М.) 

2018
графо-

аналітичний + +  

Інструменти 
18. Схема формування можливих варіантів 
диверсифікації виробництва і капіталу (Дереза В.М., 
Жиденко М.В.) 

2010
графо-

аналітичний +  + 

19. Алгоритм прийняття рішення щодо формування 
та реалізації стратегії диверсифікації (Бутенко Л.М.) 

2011
графо-

аналітичний + +  

20. Матриця множини рішень про диверсифікацію 
діяльності підприємства (Цогла О.О.) 

2011 матричний +  + 

21. Блок-схема алгоритму виконання підготовчих 
робіт із проведення концентричної диверсифікації на 
підприємств (Богуславський Є.І.) 

2012
графо-

аналітичний + +  

22. Схема процесу диверсифікації виробництва для 
харчових підприємств в умовах торгівельних війн 
(Гудзь Ю.Ф.) 

2013
інтегра-
ційний +   

23. Схема обґрунтування стратегії диверсифікації 
підприємства (Стадник В.В., Йохна М.А., Соколюк 
Г.О.) 

2013 процесний +   

24. Алгоритм диверсифікації організаційної 
структури підприємницької бізнес-системи 
(Гребенкина О.С.) 

2013
графо-

аналітичний + +  

25. Алгоритм прийняття рішення про доцільність 
проведення інноваційної диверсифікації бізнесу 
(Александрова А.І.) 

2014
графо-

аналітичний + +  

26. Структурно-логічна схема управління процесами 
диверсифікації виробничої діяльності аграрних 
підприємств (Варченко О.М.) 

2015
структурно-
логічний + +  

27. Матриця вибору варіантів стратегії 
диверсифікації за показниками узгодженості 
просторово-часових цілей розвитку (Алабугин А.А., 
Алабугина Р.А., Кателкин К.К.) 

2016 матричний +  + 

28. Матриця вибору стратегії диверсифікації 
діяльності підприємств з урахуванням стадії їх 
життєвого циклу та рівня розвитку системи 
антикризового управління (Матвійчук І.О.) 

2016 матричний +  + 

29. Методичний підхід прийняття рішень в системі 
диверсифікації виробництва (Трубчанин В.В.) 

2017
оптиміза-
ційний +   

30. Концептуальна схема прийняття рішення про 
диверсифікації виробничої діяльності аграрних 
підприємств (Рудич О.О., Драган О.О.) 

2018 процесний +  + 

 

Далі проведено дослідження моделей інноваційного розвитку на 

підтримку авторську змістовність диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури. За формою представлення моделі та методи інноваційного 
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розвитку бізнес-структур також згруповано у: системи, механізми, схеми, 

алгоритми, матриці, інструменти. 

Механізм сталого розвитку на основі інноваційної активності 

підприємства Воронина В.П., Швец М.Ю., Швец А.А. [142] представлений 

складною системою, яка містить вбудовані підсистеми: функціонально-

виробничі (об’єкти управління  підрозділи підприємства); забезпечення 

(ресурсне, кадрове, технологічне, фінансове, інформаційне, методологічне, 

інноваційне, інвестиційне, правове, соціально-психологічне); управління 

(суб’єкти управління (керівники, менеджери), організаційна структура 

управління і механізм взаємодії підсистем). Мороз О.С. [143] також при 

побудові механізму управління інноваційним розвитком на підприємстві 

застосовувала системний підхід, охоплюючи питання науково-дослідної, 

постачальницької, виробничої, комерційної діяльності бізнес-структури, та 

забезпечуючи збалансований розвиток складових інноваційного розвитку 

підприємства через урахування бюджетного регулювання та стратегічних 

напрямів соціально-економічного розвитку регіонів. Механізм у своїй 

сукупності утворює систему управління інноваційним розвитком: цілі політики 

інноваційного розвитку; відповідні завдання; суб’єкти та об’єктів управління 

інноваційним розвитком; інструментарій. 

Крамским Д.Ю.  [144] побудував механізм інноваційного розвитку 

підприємства за структурним підходом, що включає комплекс структур 

діагностики поточного стану інноваційного розвитку підприємства; структура 

методики загроз інноваційного розвитку підприємства; структура методики 

формування стратегій інноваційного розвитку підприємств. 

Механізм інноваційного розвитку  підприємства Гринько Т.В [145] 

включає здійснення таких процесів, як: цілепокладання, оцінка потенціалу 

інноваційного розвитку, складання стратегічного плану інноваційного 

розвитку. Механізм розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку 

Некрасової Л.А. та Моніч О.В. [146] включає здійснення наступних процесів: 

дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища; визначення цілей; 
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розробка місії і стратегічного бачення;  визначення джерел формування 

фінансових ресурсів; аналіз інноваційної складової в економіці підприємств. 

Кузовлевої І.А., Кузнецовим С.Г., Кураленко О.Г.  [147] запропонована 

модель організаційно-економічного механізму управління інноваційним 

розвитком підприємств, яка враховує взаємодію ресурсів підприємства, 

інструментів конкуренції та інституційних чинників при формуванні 

інноваційних цільових програм. Механізм управління інноваційним розвитком 

підприємств побудований за системним підходом та його дії полягають в тому, 

що в процесі управління керуюча система (суб’єкт управління), ґрунтуючись на 

об'єктивно існуючих принципах, впливає різними методами на керовану 

систему (об’єкт управління  інноваційна діяльність) з тим, щоб забезпечити 

виконання поставлених цілей інноваційного розвитку за рахунок здійснення 

основних функцій управління. 

За допомогою методів математичного моделювання сформовані моделі 

Бондаренко С.А., Домошницького А.І., Істомина Д.А. та Гитмана М.Б. Модель 

інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку 

підприємства Бондаренко С.А. [148] базується на розрахунку рівня інноваційної 

сприйнятливості та рівня готовності підприємства до інноваційного розвитку, 

за якими визначається зростання інноваційного потенціалу підприємства. 

Модель інноваційного розвитку підприємства Домошницького А.І., Істомина 

Д.А. та Гитмана М.Б. [149] розроблена як динамічна система з ефектом пам’яті. 

Оскільки процес розвитку інноваційного розвитку підприємства протікає в часі 

нелінійним чином з запізненням, пов’язаним з нездатністю підприємства до 

миттєвого реагування на мінливу кон’юнктуру ринку і інновації, що 

впроваджуються підприємством, то запропонована модель інноваційного 

розвитку підприємства описується за допомогою системи диференціальних 

рівнянь із запізненням, які розглядають два контури управління: верхній  

стежить за зовнішнім ринком, а нижній  орієнтований на інноваційну 

діяльність. 

За допомогою використання алгоритму у графо-аналітичному вигляді 
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представлено модель-алгоритм стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства Пасмурцевої Н.М. [150]. Вона включає наступні 

блоки: 1) стратегічний аналіз підприємства; 2) виявлення проблемних зон і 

прийняття тактичних рішень щодо їх усунення; 3) формування інноваційних 

стратегічних альтернатив; 4) розробка та реалізація інноваційної стратегії; 

5) визначення переліку стратегічних заходів інноваційного розвитку; 

6) контроль реалізації інноваційної стратегії, оцінка її ефективності та 

корегування.  

Поляковим С.Г. та Степановим І.М. [4] у графо-циклічному вигляді 

представлено модель інноваційного розвитку підприємства, яка виглядає як 

спіраль розвитку, де тенденція розвитку розглядається за стадіями життєвому 

циклу підприємства: зростання, обмежене зростання, скорочення, стабілізація. 

Дана модель формує набір інноваційних стратегій в залежності від стадій 

життєвому циклу підприємства. Матузова І.В. [151], виділяючи наступні стадії 

життєвому циклу організації: від народження до юності, від юності через 

стабільність до зрілості і аристократизации, від аристократизации до смерті, 

наполягає на тому, що знання, на якому етапі життєвого циклу знаходиться 

організація, необхідно лише для того, щоб правильно визначити стратегію 

інноваційного розвитку.  В основу запропонованій інформаційно-логічній 

моделі інноваційного розвитку підприємства покладено чотири стратегії в 

залежності від стану інноваційного потенціалу та інноваційного клімату: 

стратегія інноваційного зростання; стратегія технічного прориву; стратегія 

організаційного прориву; стратегія інноваційного прориву. Ця модель являє 

собою залежність рівня інноваційного розвитку від рівня інноваційної 

активності підприємства незалежно від етапу життєвого циклу, в якому 

знаходиться організація. Перехід підприємства від однієї стратегії до іншої 

здійснюється шляхом подолання «кризових точок». На основі життєвого циклу 

розвитку підприємства, а також закономірностей синергетичного розвитку 

будується синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку 

підприємства Федулової І.В.  [152]. Модель інноваційного розвитку 
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розглядається за наступними стадіями життєвого циклу розвитку підприємства: 

зародження, розвиток (зростання), обмеження зростання (стабілізація), 

скорочення. Виділяючи дві складові інноваційного розвитку: інноваційний 

потенціал і інноваційний клімат, Федулова І.В. зазначає, що на фазі траєкторії 

інноваційного розвитку положення підприємства визначаються функцією 

залежності від його складових, які з точки зору синергетичного підходу 

змінюються за умов сильної нерівноваги – нелінійно, в зонах рівноваги, 

квазірівноваги і середньої нерівноваги – лінійно. 

Модель формування та реалізації інноваційного потенціалу промислового 

підприємства Вайсман Є.Д. [153], яка побудована за предметним підходом, дає 

можливість оцінити інноваційний потенціал промислового підприємства як 

сукупність оцінок сформованих умов його формування (факторів внутрішнього 

середовища) список можливостей зовнішнього середовища, якими необхідно 

скористатися підприємства і умов реалізації (факторів зовнішнього 

середовища). Вони представлені набором з ключових систем управління 

підприємством, стан яких, з точки зору створення умов для формування 

інноваційного потенціалу, пропонується оцінювати за чотирма елементами: 

інтерес, джерела, інструменти, інформація. Максимовою О.М. [154] 

представлено інформаційна модель інноваційного розвитку підприємства, яка 

являє собою інформаційну систему про зовнішнє середовище, яку складають: 

споживачі, постачальники, ринок робочої сили, держава, конкуруючі фірми, та 

внутрішнє середовище, яке зведено до наступних укрупнених складових: 

НДДКР, виробництво, маркетинг, загальне і фінансове управління.  В основі 

моделі інноваційного розвитку підприємства Ветрової О.М. та Закорецької О.С. 

[155] горизонтальна взаємодія суб’єктів ринку та вертикальна інноваційна 

система, яка через інструменти інноваційного розвитку стимулює інноваційну 

активність підприємства, що сприяє його інноваційного розвитку. Модель 

управління стратегією інноваційного розвитку інжинірингової компанії, яка 

заснована на системі збалансованих показників розвитку Александрова Д.Ю. 

[156] розглядається за п’ятью блоками: «Фінанси» (задоволення власників та 
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інвесторів); «Клієнти» (задоволення споживачів інжинірингових послуг); 

«Внутрішні бізнес-процеси»; «Персонал» (мотивація і зростання інноваційної 

активності); «IT-технології» (створення інноваційної споживчої вартості). 

Запропоновано конкретний набір критеріїв для включення в кожну складову 

системі збалансованих показників розвитку, на основі яких розроблена 

стратегічна карта багатофункціональної інжинірингової компанії, яка 

допомагає привести компанію і її процеси у відповідність з цілями. 

Колосова Т.В. [157] будує модель інноваційного розвитку підприємства 

за функціональним підходом та наполягає на тому, що у такій моделі виявлення 

груп чинників і класифікацію показників підвищення конкурентоспроможності 

підприємства доцільно здійснювати з урахуванням функціональних областей 

управління (маркетинг, виробництво, економіку, фінанси, персонал та 

інформаційні технології) і основних джерел створення вартості підприємства, 

що складаються з маркетингових, фінансових, інноваційних та організаційних 

елементів. У запропонованій моделі процес управління інноваційним 

розвитком підприємства включає в себе процедури вибору і прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення його інноваційного 

потенціалу і конкурентоспроможності.  

Сидорчук І.П. [158] запропоновано структурологічна модель 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств, 

яка базується на виборі стратегії відповідно до рівня результативності 

інноваційного розвитку та включає такі структурні елементи, як: моніторинг 

існуючого стану підприємства та результатів попередніх інноваційних змін; 

технологія вибору стратегії інноваційного розвитку та її реалізації шляхом 

формування портфелю інновацій та складання програми інноваційного 

розвитку; організаційне проектування; правове, інформаційно-методичне, 

інфраструктурне, інформаційне забезпечення; інструменти й важелі 

інноваційного розвитку; контроль процесу впровадження стратегії; оцінка 

ефекту на основі співставлення рівня інноваційного розвитку до і після 

реалізації заходів. 
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При побудові моделі інноваційного розвитку підприємства в умовах 

ресурсних обмежень Ветрова О.М. та Гладишева І.В. [159] використовували 

модель кластеров в поєднанні з теорією організації промисловості та 

державного регулювання. Модель інноваційного розвитку підприємства 

Нагачевської Т.В. та Пригара О.Ю. [160] являє собою комплексну системно-

інтегровану модель, що включає три складових (модулі): 1) внутрішні 

можливості посилення інноваційного потенціалу підприємства; 2) зовнішнє 

ринкове середовище діяльності підприємства; 3) інноваційна інфраструктура 

ринку. 

Розробка кібернетичної моделі інноваційного розвитку одиниці 

господарювання Кочеткової О.В.  [161] забезпечується встановленням 

функціонально-виробничої залежності в інноваційній системі промислового 

підприємства. Виділено наступні залежності між елементами зазначеної 

системи: функціональна залежність структурного типу підприємства від рівня 

розвитку його інноваційного потенціалу; функціональна залежність 

організаційних властивостей від ознак інноваційної системи підприємства; 

залежність функціонування інноваційної системи підприємства від можливості 

циклічного відтворення зв’язків і відносин інноваційної діяльності. 

Тимиргалеева Р.Р. та Гришин І.Ю. [162] при побудові бізнес-моделі 

інноваційного розвитку підприємства використовували сценарний підхід, 

реалізація якої дозволяє на основі взаємозв’язку можливих стратегій планувати 

і розвивати інноваційну діяльність з урахуванням значущих для бізнесу 

підприємства параметрів.  Вона представляє собою систему взаємопов’язаних 

процесів, що забезпечують реалізацію концепції інноваційного розвитку 

підприємства: оцінка інноваційного потенціалу підприємства; прогнозування і 

вибір напрямків інноваційного розвитку підприємства; формування системи 

мотивації інноваційного розвитку підприємства; реалізація заходів інноваційної 

політики підприємства; аналіз, контроль і оцінка результатів. 

Морозовим Д.І. [163] запропоновано модель інноваційного розвитку 

підприємства, формування якої починається з аналізу зовнішнього середовища і 
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діагностики внутрішнього стану підприємства, визначення або перегляду місії і 

постановки довгострокових цілей, на основі яких в подальшому формується 

комплексна програма розвитку. В рамках реалізації стратегії інноваційного 

розвитку формується певний портфель інноваційних проектів та здійснюється 

їх оцінка за допомогою системи показників. При оцінці загальної ефективності 

інноваційної стратегії використовується інтегральний показник, що поєднує в 

собі фінансову і нефінансову складові. При побудові бізнес-моделі 

інноваційного розвитку підприємства Руст А.М. та Суязов В.Н. [164] 

скористалися підходом до проектування бізнес-процесів, яке включає ряд 

етапів: 1) визначення початкових позицій підприємства шляхом опису 

продуктів та визначення стадій виконання і контролю операцій; 2) визначення 

інформаційного забезпечення шляхом формалізації інформації за стадіями 

організації, продуктами, технологіями; 3) проектування логічної структури 

бізнес-процесу інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток продуктового 

ряду, технології, організації і комунікації первинних процесів; 4) проектування 

фізичної структури бізнесу, спрямованої на формування організаційної 

структури функціонування процесу; 5) типізація інновації та перехід до початку 

бізнес-процесу інноваційної діяльності, спрямованої на подальше поліпшення 

первинних бізнес-процесів. Тимощук М.П. [165]  також використовувала 

процесний підхід та представила концептуальну модель інноваційного розвитку 

підприємства на основі поліпшуючих інновацій як послідовність процесів: 

1) визначення цілей інноваційного розвитку; 2) формування завдань 

інноваційного розвитку; 3) оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства; 4) формування комплексу інноваційних заходів та змін з 

впровадження поліпшуючих інновацій; 5) вибір інструментарію реалізації 

інноваційних заходів та змін; 6) інформаційно-аналітичне забезпечення 

інноваційного розвитку; 7) практична реалізація інноваційних заходів та змін, 

контроль за їх виконанням; 8) оцінка ефективності рівня інноваційного 

розвитку підприємства. 

Також науковцями запропоновані різні інструменти диверсифікації 
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бізнес-структур. У графо-аналітичному вигляді Анисимової С.Н., Ляховичем 

Д.Г. та Сидорової В.В. [166] представлено алгоритм планування, організації та 

управління інноваційним розвитком промислового підприємства, який 

будується за трьома рівнями: стратегічний – формування цілей та стратегій, 

тактичний – формування та планування портфеля інноваційних проектів для 

досягнення поставлених цілей, оперативний – формування сукупного плану 

інноваційної та виробничо-господарської діяльності. У даному алгоритму 

ураховується вплив стадії життєвого циклу інноваційного проекту на 

вірогідність його успішної реалізації та виділено наступні стадії: дослідження, 

впровадження, зростання. Також у графо-аналітичному вигляді Сибиряткиної 

І.В., Безруковим Б.А. та Майзлиш А.В. [167] запропоновано алгоритм 

ідентифікації прогностичних моделей забезпечення інвестиціями інноваційного 

розвитку підприємств в умовах обмежених фінансових ресурсів, який включає 

наступні блоки: 1) введення фактичних значень незалежних і залежних змінних 

з виділенням керуючих параметрів; 2) завдання базисного класу структур 

моделей і формування незалежних змінних; 3) нормування і центрування 

даних, визначення коефіцієнтів парної кореляції; 4) завдання приватного виду 

моделі, обчислення коефіцієнтів моделі, вибір кращих моделей з використання 

критерію незсуненості; 5) обчислення критерію збіжності і формування 

портфеля кращих моделей прогнозу за критерієм збіжності; 6) визначення 

похибки епігнозного прогнозу для кращих за критерієм збіжності моделей; 

7) обчислення комбінованого критерію; 8) формування прогнозу на час і вибір 

оптимальної моделі забезпечення інвестиціями при заданих умовах.  

Запропонований алгоритм процесу інноваційного розвитку підприємства 

Климової Л.А.  [168] включає: зосередження ресурсів; генерування ідей, 

впровадження їх у виробництво; виготовлення нових товарів; завоювання 

ринку; отримання і розподіл прибутку від інноваційної діяльності; 

використання прибутку на інноваційний розвиток. Запропонована схема 

розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств Касс М.Є. [14], яка 

заснована на управлінні нематеріальними активами, включає наступні процеси: 
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формування принципів та стратегічних цілей інноваційного розвитку; аналіз 

економічного та інноваційного стану підприємства; визначення готовності 

підприємства до впровадження інновацій; аналіз впливу факторів внутрішнього 

і зовнішнього середовища на інноваційний розвиток; розробка заходів щодо 

зміни інноваційного стану підприємства на основі управління нематеріальними 

активами; формування бізнес-плану інноваційного розвитку; оцінка результатів 

виконання заходів; виявлення та усунення можливих відхилень; реалізація 

стратегії інноваційного розвитку; моніторинг інноваційного розвитку 

підприємства. Схема формування стратегії інноваційного розвитку Толстової 

А.В. та Кок Д.Б. [169] включає такі процеси, як: аналіз факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища підприємства, що мають вплив на ефективне 

зростання інноваційного розвитку; формування цілей та завдань інноваційного 

розвитку; формування системи стратегічних альтернатив; формування критеріїв 

оцінки стратегічних альтернатив; оцінка стратегічних альтернатив; вибір 

стратегії інноваційного розвитку; конкретизація розробленої стратегії за 

періодами її реалізації; оцінка ефективності розробленої стратегії за 

параметрами; реалізація стратегії інноваційного розвитку; забезпечення 

моніторингу, контролю та оцінювання за виконанням визначеної стратегії 

інноваційного розвитку  підприємства. Горбачьовим І.В. [170] запропоновано 

схема формування стратегічної карти інноваційного розвитку підприємства за 

трьома сферами: технічну, організаційну, управлінську. Кожна з цих трьох сфер 

розглядається через елементи: фінанси, клієнти, бізнес процеси, організація 

персоналу. 

Порівняльна характеристика авторських моделей та методів 

інноваційного розвитку бізнес-структур до авторського системного підходу 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що ґрунтується на 

когнітивної диверсифікації представлено у табл. 2.10. 

За результатами дослідження 31 моделей інноваційного розвитку бізнес-

структур через оцінювання їх відповідності задачам системної диверсифікації 

інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки та застосовності 
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вітчизняними бізнес-структурами не підтримують авторську змістовність 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури.  

 

Таблиця 2.10 – Порівняльна характеристика моделей та методів 

інноваційного розвитку бізнес-структур (сформовано на підстав авторських 

досліджень) 

Можливість застосування  
Назва моделі (автор) Рік Підхід Фази 

диверс. 
Когніти-
вність 

Векторність

1 2 3 4 5 6 
Механізми 

1. Механізм інноваційного розвитку підприємства 
(Крамской Д.Ю.)  

2009 структурний   + 

2. Механізм інноваційного розвитку підприємства 
(Гринько Т.В.) 

2011 процесний   + 

3. Механізм стійкого інноваційного розвитку 
підприємства (Воронин В.П., Швец М.Ю., Швец 
А.А.) 

2012 системний   + 

4. Механізм розробки стратегії інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємства (Некрасова 
Л.А., Моніч О.В.) 

2014 процесний   + 

5. Механізм управління інноваційним розвитком на 
підприємстві (Мороз О.С.) 

2016 системний   + 

Моделі 
6. Модель інноваційного розвитку підприємства 
(Поляков С.Г., Степанов І.М.) 

2003 
графо-

циклічний - + + 

7. Синергетична еволюційна модель інноваційного 
розвитку підприємства (Федулова І.В.) 

2007 
синерге-
тичний - + + 

8. Модель формування та реалізації інноваційного 
потенціалу промислового підприємства (Вайсман 
Є.Д.) 

2009 предметний   + 

9. Функціональна модель інноваційного розвитку 
підприємства (Колосова Т.В.) 

2010 
функціо-
нальний   + 

10. Модель інноваційного розвитку підприємства 
(Морозов Д.І.) 

2010 процесний   + 

11. Бізнес-модель інноваційного розвитку 
підприємства (Руст А.М., Суязов В.Н.) 

2010 процесний   + 

12. Модель організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним розвитком підприємств 
(Кузовлева І.А., Кузнецов С.Г., Кураленко О.Г.) 

2011 системний   + 

13. Інформаційно-логічна модель інноваційного
розвитку промислового підприємства (Матузова 
І.В.) 

2012 логічний  + + 

14. Інформаційна модель інноваційного розвитку 
підприємства (Максимова О.М.) 

2012 предметний  + + 

15. Концептуальна модель інноваційного розвитку 
підприємства на основі поліпшуючих інновацій 
(Тимощук М.П.) 

2014 процесний   + 

16. Модель інноваційної сприйнятливості та 
готовності до інноваційного розвитку (Бондаренко 
С.А.) 

2015 
математичне 
моделюван.  + + 

17. Модель інноваційного розвитку підприємства 
(Домошницький А.І., Істомин Д.А., Гитман М.Б.) 

2015 
математичне 
моделюван.  + + 

18. Бізнес-модель інноваційного розвитку 
підприємства (Тимиргалеева Р.Р., Гришин І.Ю.) 

2016 сценарний  + + 
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Продовження таблиці 2.10 
1 2 3 4 5 6 

19. Структурологічна модель організаційно-
економічного механізму інноваційного розвитку 
промислових підприємств (Сидорчук І.П.) 

2016 
структуро-
логічний   + 

20. Модель інноваційного розвитку підприємства в 
умовах ресурсних обмежень (Ветрова О.М., 
Гладишева І.В.) 

2017 кластерний   + 

21. Кібернетична модель інноваційного розвитку 
одиниці господарювання (Кочеткова О.В.) 

2018 кібернетичний  + + 

22. Модель-алгоритм стратегічного управління 
інноваційним розвитком (Пасмурцева Н.М.) 

2010 
графо-

аналітичний  + + 

23. Модель інноваційного розвитку підприємства 
(Ветрова О.М., Закорецька О.С.) 

2018 предметний   + 

24. Модель інноваційного розвитку підприємства 
(Нагачевська Т.В., Пригара О.Ю.) 

2018 
системно-
інтегрован.   + 

25. Модель управління стратегією інноваційного 
розвитку інжинірингової компанії (Александров 
Ю.Д.) 

2018 об’єктний    + 

Інструменти 
26. Схема формування стратегічної карти 
інноваційного розвитку підприємства (Горбачьов 
І.В.) 

2005 структурний   + 

27. Алгоритм планування, організації та управління 
інноваційним розвитком промислового підприємства 
(Анисимов С.Н., Ляхович Д.Г., Сидоров В.В.) 

2007 
графо-

аналітичний  + + 

28. Схема розробки стратегії інноваційного розвитку 
підприємств (Касс М.Є.) 

2008 процесний  + + 

29. Алгоритм ідентифікації прогностичних моделей 
забезпечення інвестиціями інноваційного розвитку 
підприємств (Сибиряткина І.В., Безруков Б.А., 
Майзлиш А.В.) 

2013 
графо-

аналітичний  + + 

30. Схема формування стратегії інноваційного 
розвитку (Толстова А.В., Кок Д.Б.) 

2015 процесний   + 

31. Алгоритм процесу інноваційного розвитку 
підприємства (Климова Л.А.) 

2017 процесний  + + 

 

Отже, результати дослідження дозволили стверджувати, що існуючі 

моделі повною мірою не відображають авторський системний підхід до 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що ґрунтується на 

когнітивної диверсифікації: моделі повністю або їх певні елементи частково 

відповідають окремим фазам процесу диверсифікації.  
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2.3 Процедура та методи оцінювання перспективності вибору стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

 

 

Стратегія диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в 

системі стратегічного управління, безумовно, є актуальною і її актуальність, 

враховуючи вектор інтелектуалізації економіки, лише зростає.  

Стратегія диверсифікації інноваційного розвитку повинна являти собою 

сукупність базових принципів, відповідно до яких створюються передумови 

для виходу бізнес-структури на нові сегменти ринку інноваційної продукції та 

послуг. Основоположними принципами формування стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку можуть бути: принцип економічної ефективності; 

принцип управлінської доступності; принцип забезпечення балансу інтересів; 

принцип економічної безпеки.  

При розгляді диверсифікації з позицій стратегічного управління повинні 

бути прийняті до уваги наступні обставини: 

– чітко визначені можливості одержання доходу і проведений серйозний 

розгляд використання ресурсів для реалізації переваг за схемою «ринок/ 

продукція/ конкуренція»; 

– повинне бути проведене узгодження короткострокових і 

довгострокових цілей без досягнення найшвидшого успіху з наступним 

найшвидшим падінням; 

– система управління повинна відповідати стратегії росту; 

– повинні бути прийняті міри фінансового страхування (можливість 

додаткових вкладень) у випадку непередбачених обставин [171]. 

Проблеми, що виникають в процесі прийняття рішення щодо вибору 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, багато в чому 

обумовлюються необхідністю адекватного оцінювання ефективності як самої 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку, так і ефективності діяльності 

бізнес-структур. 
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Оцінювання є однією з функцій управління стратегією і інструментом для 

отримання нового знання. Оцінювання, аналіз та інтерпретація змін допомагає 

визначити рівень досягнення запланованих цілей; зрозуміти вірність 

припущень щодо того, що сталося; судити про ефективність та стійкість 

результатів стратегії. Грамотна та ефективна процедура оцінювання стратегії  

досить серйозна і трудомістка справа. Щоб побудувати грамотна процедуру 

оцінювання стратегії, необхідно познайомитися з основними правилами 

організації та проведення оцінювання стратегії і вибрати для своєї бізнес-

структури найбільш оптимальний спосіб і модель оцінки. 

Однієї з головних вимог до організації та проведення оцінювання 

перспективності вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур є достовірність оцінки, яка повинна бути забезпечена 

релевантною, повною та достовірною інформацією, в зручній для використання 

формі. Для цього потрібна ефективна система збору та обробки управлінської 

інформації про можливі результати запропонованих стратегій диверсифікації 

інноваційного розвитку і результати їх реалізації. Критерії оцінювання повинні 

відповідати послідовності здійснення стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку, яка визначається ціллю верхнього рівня.  

Визначена відсутність загальноприйнятої методики оцінки оцінювання 

перспективності вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур, що не дозволяє правильно оцінювати стратегію з-за проблем у 

визначенні максимально можливого числа варіантів напрямів диверсифікації і 

їх відповідності оптимальному використанню ресурсів.  

Розглядаючи оцінювання за логічно-функціональною типологією, можна 

виділити різні види оцінювання за принципом доцільності їх застосування на 

певної стадії формування та реалізації стратегії, а саме: прогнозне оцінювання, 

оперативне оцінювання, оцінювання результативності. Кожен тип оцінювання 

має свою функціональну характеристику, яка визначає логічність його 

використання на тій чи іншій стадії. 
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Прогнозне оцінювання направлено на оцінку ситуації і можливі 

результати, наслідки та інші аспекти майбутній стратегії. Його застосовують 

при визначенні валідності змісту стратегії, здійсненності завдань, поставлених 

в ній, таким чином прогнозуючи подальший розвиток стратегії. Даний тип 

оцінювання також спрямований на прогнозування витрат, вибір найбільш 

ефективних заходів. Процес прогнозного оцінювання допомагає уникнути 

необґрунтованих витрат, підвищує шанси стратегії на успіх на етапі її 

реалізації. Технологія прогнозного оцінювання дозволяє судити про те, в якому 

взаємозв’язку знаходяться окремі параметри стратегії і яким чином зміни 

кожного з них впливає на результат стратегії. При здійсненні прогнозного 

оцінювання оцінюють не тільки саму стратегію і закладені в неї заходи, але і те, 

наскільки бізнес-структура забезпечена кадрами, а також фінансову та 

організаційну обґрунтованість планованих дій. Це дозволяє судити про 

реалістичність і потенційну успішність стратегії [172]. 

Оперативне оцінювання здійснюється під час реалізації стратегії. Воно 

використовується для своєчасного зворотного зв’язку на основі отриманих 

(проміжних) результатів, щоб створити можливість внесення корективів ще під 

час реалізації стратегії. Оперативне оцінювання включає в себе систематичний 

збір даних щодо заданих індикаторів, щоб забезпечити керівництво по ходу 

реалізації стратегії. Результати оперативного оцінювання допоможуть 

скорегувати стратегію і вибрати ті чи інші дії в наступній фазі. 

Оцінювання результативності стратегії проводиться після її завершення 

та використовується для підведення підсумків реалізації стратегії. Підсумкове 

оцінювання може бути зроблено як незалежним оцінювачем-експертом, який 

готує якісний зовнішній моніторинг-аналіз, так і внутрішніми експертами; а 

також за допомогою комбінації двох названих методів. 

Пріоритетні цілі оцінки багато в чому визначають, які інструменти краще 

використовувати.  Існує широке коло методик і методичних підходів до 

прогнозного оцінювання. Фактично всі методи є взаємодоповнюючими, і 

ефективна прогнозна система може забезпечити можливість використання 
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будь-якого методу. Вибір прогностичного апарату і вміле його використання  

це досить складна проблема, про що свідчить відсутність єдиного 

загальновизнаного набору конкретних методик і процедур. Вибір методу 

прогнозного оцінювання здійснюється відповідно до характеру об’єкта та 

вимог, що пред’являються до інформаційного забезпечення. 

При здійсненні прогнозного оцінювання використовують наступні 

методи та моделі: методи програмування, методи математичного аналізу, 

методи теорії нечітких множин, аналіз сценаріїв, методи прогнозування, методи 

передбачення, методи імітаційного моделювання, метод евристичного 

прогнозування, морфологічний аналіз, прогнозування за допомогою нейронних 

мереж, методи аналогій (метод історичної аналогії, метод математичної 

аналогії), методи експертних оцінок: метод Дельфі, метод аналізу ієрархій, 

налагодження і тестування стратегічних припущень, система симетричного 

об’єднання, адаптивні методи прогнозу (метод адаптивної фільтрації, метод 

гармонійних значень метод еволюції для параметричних моделей, моделі 

Брауна, Хольта, Хольта-Уїнтерса, Тейла-Вейджа), методи та моделі аналізу 

часових рядів (методи екстраполяції та інтерполяції, модель авторегресії, 

модель Бокса-Дженікса, модель ARIMA); багатовимірний аналіз (кореляційний, 

регресійний, факторний, кластерний) [173].  

Застосування методів програмування передбачає здійснення 

різноманітних розрахунків з метою кількісної оцінки стану, в яке перейде 

бізнес-структура при використанні деякого вектору керуючого впливу 

(стратегії). Використовують різні методи програмування: лінійного 

програмування, динамічного програмування, стохастичного програмування, 

параметричного програмування. Методи лінійного програмування 

використовуються для пошуку комбінації змінних параметрів  змінних, які 

відповідає оптимального значення шуканого параметра  цільової функції. 

Методи динамічного програмування застосовується, коли процедура прийняття 

рішення може бути представлена у вигляді n-крокової процесу управління 

стратегією. Методи стохастичного програмування являють собою сукупність 
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методів рішення оптимізаційних задач імовірнісного (стохастичного) 

характеру. Методи параметричного програмування розглядає екстремальні 

завдання з цільовими функціями і обмеженнями, залежними від параметрів, 

розробляє методи знаходження оптимальних рішень для сукупностей значень 

параметрів [174]. 

Методи математичного аналізу дозволяють визначити функціональні 

залежності і оптимальні значення параметрів діяльності бізнес-структури. Вони 

працюють з відомими детермінованими значеннями змінних, між якими існує 

залежність, що  математично обчислюється. Методика використання теорії 

нечітких множин спирається на неточні та несогласовані фактори, що 

відповідають реальній економічної ситуації, в якої функціонує бізнес-

структура, що характеризується неточною інформацією та нечіткими 

процесами прийняття управлінських рішень [175]. 

Серед методів, які спрямовані на оцінку стратегічної невизначеності, 

найбільш часто застосовують методи аналізу сценаріїв, прогнозування і 

передбачення. Завданням перерахованих методів є спроба зазирнути в 

перспективу для вибору стратегії. В цілому застосування даних методів близьке 

за використовуваним інструментарієм досліджень, але відрізняється кінцевим 

призначенням та змістом. Прогнозування (Forecast)  це формулювання 

науково обґрунтованих суджень про можливий стан в майбутньому і траєкторій 

розвитку об’єкта з урахуванням сформованих тенденцій його розвитку та 

навколишнього середовища. Це спосіб оцінювання, в якому використовуються 

накопичений в минулому досвід і припущення щодо майбутнього з метою його 

визначення. Передбачення (Foresight)  це організований системний підхід в 

спробі зазирнути в можливе майбутній розвиток з метою докладання зусиль на 

найбільш перспективних напрямках розвитку. Аналіз сценаріїв (Scenario 

Analysis)  це гіпотетична послідовна опис подій, що показує, як з якоїсь 

початкової ситуації можуть розгортатися події в майбутньому, і засноване на 

ряді припущень, які є найбільш важливими для розвитку [176]. 
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Загальною характеристикою методів імітаційного моделювання є те, шо 

вони являють собою процес побудови і випробування деякого алгоритму, що 

імітує поведінку і взаємодію досліджуваної системи з урахуванням випадкових 

вхідних впливів і зовнішнього середовища.  Імітаційна модель містить в собі 

елементи безперервної і дискретної дії, а тому найбільш часто застосовується 

для аналізу «вузьких місць» і динаміки функціонування досліджуваної 

системи [177]. 

Методи евристичного прогнозування використовуються для 

прогнозування поведінки складних систем з безліччю параметрів і цілей, коли 

немає можливості формалізувати прогноз у вигляді математичних моделей. Їх 

використовують при прогнозі поведінки принципово нових систем, в яких 

можуть виникнути революційні стрибки, якісні зміни і т.п. Розрізняють дві 

групи методів евристичного прогнозування: інтуїтивні, засновані на основі 

особистої ерудиції, проникливості і досвіді експерта, та аналітичні, засновані на 

логічному аналізі моделі процесу розвитку об’єкта прогнозування. 

Метод морфологічного аналізу використовується при вивченні ризиків, 

пов’язаних з відкриттям нових ринків, формуванням нових потреб. Його суттю 

є побудови морфологічної матриці за допомогою комбінаторики для отримання 

всіх теоретично можливих варіантів реалізації об’єкта з необхідною головною 

функцією. 

Прогнозування за допомогою нейронних мереж використовується при 

узагальненні та виділенні прихованих залежностей між вхідними та вихідними 

даними. Після навчання нейронна мережа здатна передбачити майбутнє 

значення якоїсь послідовності на основі декількох попередніх значень або 

якихось існуючих зараз чинників. 

Група методів аналогій дозволяє використовувати раніше відомі методи 

для аналізу майбутніх подібних ситуацій. Виділять два метода аналогій: метод 

історичних аналогій, який використовується для прогнозування об’єктів, які 

мають схожі за своєю природою об’єкти, що знаходяться на більш високому 

етапі свого розвитку; метод математичних аналогій, який заснований на 
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встановленні аналогії математичних описів процесів різних за своєю природою 

об’єктів з подальшим використанням математичного опису одного для 

прогнозування іншого.  

При прогнозному оцінюванні використовуються методи експертних 

оцінок, коли в основу прогнозу закладається думка фахівців, заснована на їх 

професійному, науковому і практичному досвіді. Сенс методу Дельфі полягає в 

тому, щоб за допомогою комплексу певних дій, таких як мозкові штурми, 

інтерв'ю та опитування, знайти спосіб визначення вірного рішення; метою 

методики є вибір найкращих рішень, які згодом можна застосувати на практиці. 

Метод аналізу ієрархічних структур враховує ступінь індивідуального впливу 

кожного показника на інтегральну оцінку інноваційного проекту. Він полягає в 

самостійному визначенні оцінювачем відносної важливості кожного значення 

показника однією стратегії в порівнянні з іншій. Також визначається ступінь 

важливості самих критеріїв, обраних для оцінки стратегії, по відношенню один 

до одного; результати цих порівнянь заносяться до відповідних матриць [178]. 

Методика налагодження і тестування стратегічних припущень заснована на 

тому, що розбіжності в думках про стратегії залежать від суперечливих 

припущень про параметри проблеми, цілей і чинників прогнозування. 

Найбільш раціональним буде використання цього методу у взаємодії з методом 

аналізу ієрархічних структур, коли відбувається ієрархічна структуризація 

проблеми. Система симетричного об’єднання використовується до тих 

стратегій, які мають невелику кількість альтернативних варіантів, тому її 

використання недоцільно у ситуаціях, де є значна розбіжність у визначенні 

проблем і можлива велика кількість рішень [173]. 

Методи аналізу часових рядів  це сукупність статистичних методів для 

виявлення складових часового ряду та побудови прогнозу його значень на 

майбутні періоди. Часовий ряд  це послідовність статистичних даних, зібраних 

в різні моменти часу, про значення яких-небудь параметрів досліджуваного 

процесу. При аналізі часового ряду досліджуються не тільки статистичні 

характеристики часового ряду, але і враховується взаємозв’язок вимірювань з 
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часом. Методи екстраполяції використовуються, коли встановлені в минулому 

тенденції поширюються на майбутній період або знаходяться значення ознак за 

межами аналізованого періоду. Методи екстраполяції використовуються, коли 

знаходяться за наявними даними за певний період часу деякі відсутні значення 

ознаки всередині досліджуваного періоду. Серед моделей аналізу часових рядів 

можна відмітити модель авторегресії, модель Бокса-Дженікса, модель ARIMA. 

За допомогою адаптивних методів прогнозування, серед яких можна 

виділити метод адаптивної фільтрації, метод гармонійних значень метод 

еволюції для параметричних моделей, моделі Брауна, Хольта-Уїнтерса, можуть 

будуватися самокорегуючі економіко-математичні моделі, які здатні 

оперативне реагувати на зміну умов шляхом урахування результату прогнозу, 

зробленого на попередньому кроці, урахувати різні інформаційні цінності 

рівнів часового ряду і давати достатньо точні оцінки майбутніх членів даного 

ряду. Параметр адаптації характеризує швидкість реакції моделі на зміни в 

динаміці процесу та вибирається таким чином, щоб забезпечувалося адекватне 

відображення тенденції при одночасній фільтрації випадкових відхилень. Такі 

методи призначені для короткострокового прогнозування [179].  

Часто при здійсненні прогнозного оцінювання використовують різні види 

багатовимірного аналізу: кореляційний, регресійний, факторний і 

компонентний, кластерний. Кореляційний та регресійний аналіз застосовується 

в прогнозному оцінюванні для того, щоб побудувати умовні прогнози і 

прогнози, які засновані на оцінці стійких причинно-наслідкових зв’язків. Їх 

застосовують для перевірки форм зв’язку, які встановлюють кількісні 

співвідношення між випадковими величинами досліджуваного процесу. 

Факторний аналіз являє собою групу методів багатовимірного статистичного 

аналізу, які дозволяють представити в компактній формі узагальнену 

інформацію про структуру зв’язків між ознаками досліджуваного об’єкта, що 

спостерігаються, на основі виділення деяких прихованих, безпосередньо 

факторів, що не спостерігаються. Кластерний аналіз являє собою групу методів, 
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які розроблені спеціально для розпізнавання зразків або шаблонів в 

багатовимірних наборах даних. 

При здійсненні оперативного оцінювання використовують методи 

оперативного контролінгу (документальний, розрахунково-аналітичний, 

органолептичний); систему бюджетного управління; факторний аналіз 

відхилень; метод ланцюгових підстановок, аналіз точки беззбитковості; 

внутрішній бенчмаркінг; функціонально-вартісний аналіз; АВС-аналіз, аналіз 

вузьких місць, аналіз життєвого циклу. 

Оперативний контролінг передбачає створення і підтримання 

результативного рівня досягнення поточних локальних цілей бізнес-структури, 

оптимізує співвідношення «витрати-прибуток». У бізнес-структурах 

здійснюються наступні види оперативного контролінгу: документальний, 

розрахунково-аналітичний, органолептичний [180]. Серед здійсненні 

оперативного контролінгу використовують такі інструменти, як: управлінський 

облік, бюджетування; розрахунок витрат за процесами; розрахунок витрат по 

життєвому циклу продукту. Система бюджетного управління представляє 

собою оперативну систему управління бізнес-структурою за центрами 

відповідальності через бюджети, які вказують шляхи використання ресурсів з 

урахуванням наявних в даний момент і очікуваних в найближчому 

майбутньому ринкових можливостей і оптимальної ефективності, тобто 

дозволяє досягати поставлених цілей шляхом найбільш ефективного 

використання ресурсів. Стадії бюджетного управління повністю відповідають 

управлінського циклу бізнес-структури будь-якого виду діяльності. Факторний 

аналіз відхилень проводиться на різних рівнях – як по бізнес-структурі в 

цілому, так за її окремими структурними підрозділами, продуктами, проектами, 

центрами відповідальності. Розрізняють такі підходи до реалізації факторного 

аналізу відхилень: аналіз відхилень, що передбачає коригування подальших 

планів; аналіз відхилень, спрямований на наступні управлінські рішення; аналіз 

відхилень в умовах невизначеності. Метод ланцюгових підстановок полягає в 

послідовній заміні планових величин одного з показника фактичної його 
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величиною зі збереженням в незмінному стані інших показників та найчастіше 

використовують при обчисленні впливу окремих факторів на відповідні сукупні 

показники. Використання аналізу точки беззбитковості дозволяє оцінити рівень 

критичного виробництва і продажів для розробки комплексу заходів щодо 

збільшення фінансових результатів. Існує кілька способів визначення точки 

беззбитковості: метод рівнянь, графічний метод. метод маржинального доходу. 

Внутрішній бенчмаркінг використовується для аналізу власної ефективності, 

порівняння підрозділів один з одним або з власної ефективністю в різні періоди 

часу. Функціонально-вартісний аналіз використовується при аналізе 

елементних і функціональних структур таким чином, щоб техніко-економічні 

параметри розглянутого об'єкта були оптимальні, або щоб значимість для 

об’єкта і витрати на здійснення функції були пропорційні. АВС-аналіз 

використовується з метою управління витратами, зниження собівартості і 

збільшення фінансового результату та проводиться за окремими продуктами в 

розрізі всього асортименту та за товарними групами в цілому. На основі аналізу 

вузьких місць цього виявляються вузькі місця в бізнес-структурі і взаємодії 

бізнес-процесів, визначається необхідність тих чи інших змін в існуючій 

структурі. Аналіз показників за етапами життєвого циклу бізнес-структурі 

дозволяє виявити тенденцію розвитку кризових явищ на основі кількісних і 

якісних оцінок. 

При здійсненні оцінювання результативності використовують наступні 

методи та моделі: система управління на основі доданої вартості (ЕVA), 

система показників відповідальності ASC, концепція VBM, концепція KVDM, 

система KPI, методи оцінки ефективності: використання: трудових, 

матеріально�технічних та фінансових ресурсів; управлінських рішень щодо: 

удосконалення технології, модернізації, організаційно�структурних змін тощо; 

методи оцінки результативності у: виробничої діяльності (валова продукція, 

валовий дохід, собівартість, операційний прибуток, продуктивність праці); � 

маркетингової діяльності (виручка, чистий прибуток); управлінської діяльності 
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(кількість та якість управлінських рішень), система збалансованих показників 

(Balanced Scorecard, BSC) [181]. 

Система управління на основі доданої вартості (ЕVA) застосовується для 

оцінки ефективності діяльності бізнес- структури з позиції його власників, які 

вважають, що діяльність бізнес-структури має для них позитивний результат в 

разі, якщо підприємству вдалося заробити більше, ніж становить прибутковість 

альтернативних вкладень. Піраміда ефективності (Performance Pyramid) 

будується таким чином, щоб оціночні показники, що формуються на нижніх 

рівнях піраміди, були інтегровані з показниками, які формувались на верхньому 

рівні. У сукупність показників входять як фінансові, так й якісні критерії 

оцінки діяльності бізнес-структури. Концепція VBM використовується для 

оцінки результатів діяльності бізнес-структури, які виходять із вартості і 

вибудовування за інтегрованим показником важелей управління. За 

результатами цій оцінки приймаються управлінські рішення, які сприяють не 

тільки посиленню поточної бізнес-моделі бізнес-структури, а спрямовані на її 

сталий розвиток. Виконання управлінських рішень за системою KPI 

дозволяють будувати діяльність бізнес-структури в відповідності з обраною 

стратегією, а також привести цілі окремих працівників у відповідність з 

глобальними цілями бізнес-структури. Збалансована система показників BSC 

можна охарактеризувати як сукупність параметрів, які всеосяжне 

характеризують діяльність бізнес-структури. Використання цієї системи 

дозволяє трансформувати стратегії бізнес-структури в конкретні цілі [182]. 

Також при здійсненні результативного оцінювання використовують різні 

методи оцінки ефективності, які можна угрупувати у дві групи:  

– методи оцінки ефективності використання: трудових, 

матеріально�технічних та фінансових ресурсів; управлінських рішень щодо: 

удосконалення технології, модернізації, організаційно�структурних змін тощо;  

– методи оцінки результативності у: виробничої діяльності (валова 

продукція, валовий дохід, собівартість, операційний прибуток, продуктивність 
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праці); маркетингової діяльності (виручка, чистий прибуток); управлінської 

діяльності (кількість та якість управлінських рішень) [183]. 

Угрупування методів оцінювання стратегії бізнес-структур в залежності 

від типу оцінювання представлено на рис. 2.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Угрупування методів оцінювання стратегії бізнес-структур в 

залежності від типу оцінювання (систематизовано на підставі: [172-189]) 
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методи програмування, методи математичного аналізу, 
методи теорії нечітких множин, аналіз сценаріїв, методи 
прогнозування, методи передбачення, методи імітаційного 
моделювання, метод евристичного прогнозування, 
морфологічний аналіз, прогнозування за допомогою 
нейронних мереж, методи аналогій (метод історічної 
аналогії, метод математичної аналогії), методи експертних 
оцінок: метод Дельфі, метод аналізу ієрархій, налагодження 
і тестування стратегічних припущень, система 
симетричного об’єднання,  адаптивні методи прогнозу 
(метод адаптивної фільтрації, метод гармонійних значень 
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Хольта, Хольта-Уїнтерса, Тейла−Вейджа), методи та моделі 
аналізу часових рядів (методи екстраполяції та інтерполяції, 
модель авторегресії, молель Бокса-Дженікса, модель 
ARIMA); багатовимірний аналіз (кореляційний, 
регресивний, факторний, кластерний) 

методи оперативного контролінгу (документальний, 
розрахунково-аналітичний, органолептичний); система 
бюджетного управління; факторний аналіз відхилень; метод 
ланцюгових підстановок, аналіз точки беззбитковості; 
внутрішній бенчмаркінг; функціонально-вартісний аналіз; 
АВС-аналіз, аналіз вузьких місць, аналіз життєвого циклу 
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Оцінювання перспективності вибору стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структур є складною процедурою, що включає 

ряд необхідних етапів [190]: 

 перший етап  оцінка факторів впливу на вибір стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, що включає: оцінку конкурентного середовища та 

діагностику стану бізнес-структури; оцінку наявного потенціалу інноваційного 

розвитку та перспектив його використання для бізнес-структури; оцінку 

інноваційних ризиків; 

 другий етап  реалізація процедури вибору стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, що включає: виявлення ключових компетенцій 

(індикаторів) здійснення диверсифікації інноваційного розвитку та визначення 

базових стратегій; пошук стратегічних відповідностей між вже здійснюваними 

видами діяльності підприємства і новими в рамках обраних стратегій 

диверсифікації інноваційного розвитку; відбір стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, яка найбільш відповідає вимогам, що пред’являються 

до ключових компетенцій; 

 третій етап  оцінка ефективності обраної стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, що включає: якісну оцінку ефективності стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку; кількісну оцінка ефективності стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку;  комплексну оцінка ефективності 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку. 

Розглянемо більш детально кожен з етапів оцінювання перспективності 

вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

За першим етапом здійснюється оцінка факторів впливу на вибір стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку. Вплив факторів на діяльність бізнес-

структури потрібно розглядати і досліджувати з двох точок зору: 

– зовнішнього середовища, тобто з боку макро- і мікрооточення, у якому 

діє бізнес-структура; 

– внутрішнього середовища самої бізнес-структури, що складається з 

ряду ланок і сфер діяльності (ресурсів). 
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Детальний розгляд факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, які 

впливають на вибір стратегії диверсифікації діяльності бізнес-структури, 

представлено на рис. 2.13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Фактори впливу на вибір стратегії диверсифікації діяльності 

бізнес-структури (систематизовано на підставі: [191-193]) 

 

Фактори

Зовнішнє середовище

Політичні: Рівень політичної стабільності в суспільстві та корупція. Напрямок розвитку 
політичної системи та вектор міжнародної політики держави. Вектор міжнародної 
політики держави та характер політичної боротьби. Рівень громадської підтримки 
програми розвитку держави. Міжнародні угоди і зобов’язання, що стосуються бізнесу і 
виробництва. Наявність протекціонізму вітчизняному виробникові у рішеннях ВР і Уряду. 
Економічні: Рівень економічного розвитку держави (ВВП на душу населення). Ступінь 
розвитку виробництва товарів заданої номенклатури. Стан виконання державного 
(обласного, міського) бюджету. Темп інфляції та рівень безробіття. Рівень 
оподатковування та рівень доходів населення (середня зарплата)та борги по заробітній 
платі. 
Правові: Закони, що регулюють діяльність підприємства і галузевого ринку. 
Екологічні: Стан природних ресурсів країни. Величина витрат на підтримку екологічної 
безпеки діяльності підприємства. Толерантність суспільства до впливу підприємства на 
екологію регіону та рівень забруднення навколишнього середовища. 
Науково-технічні: Інновації в галузі створення товарів та інновації в технології. Інновації в 
менеджменті та в маркетингу 
Демографічні: Чисельність держави (регіону) та вікова структура населення. Рівень 
народжуваності та рівень смертності. Чисельність працездатного населення країни 
(регіону). 
Соціально-культурні: Освітній рівень та криміналізація суспільства. Соціальна 
забезпеченість (співвідношення середня пенсія /прожитковий мінімум). 

Внутрішнє середовище 

1. Ступінь морального і фізичного зносу об’єктів нерухомості підприємства та стан 
матеріально-технічної бази 
2. Стратегія підприємства та рівень фінансового потенціалу 
3. Рівень іміджу підприємства, інтелектуальний потенціал та рівень кваліфікації персоналу 
4. Рівень компетентності фахівців і керівників та раціональність режимів роботи і 
відпочинку 
5. Забезпеченість робочих місць матеріалами, електроенергією та ефективність 
організаційної структури 
6. Наявність інноваційних можливостей і потенціалу та стан системи контролю якості 
7. Наявність передових технологій і сучасного устаткування та ефективність діяльності 
підприємства 
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Вибір стратегії диверсифікації діяльності бізнес-структури залежить від 

зовнішніх та внутрішніх економічних умов господарювання бізнес-структури. 

Тому на етапі оцінювання, метою якого є оцінка конкурентного середовища та 

діагностика стану бізнес-структури, доцільно застосувати наступні 

методи [194]:  

 SWOT – аналіз базується на зіставленні ринкових можливостей і загроз 

(зовнішнє середовище) із сильними і слабкими сторонами діяльності бізнес-

структури (внутрішнє середовище). У результаті виділяють варіанти розвитку 

бізнес-структури, переважно ті, для реалізації яких є зовнішні і внутрішні 

можливості;  

 за допомогою STP – аналіз. визначають цільові ділянки ринку (сегменти 

чи ніші), на яких бізнес-структури зможе реалізувати свої порівняльні переваги 

і нівелювати відносні недоліки (відносно конкурентів);  

 GAP – аналіз дає можливість на основі дослідження фактичних і 

потенційних потоків прибутку від виробництва і реалізації різних видів 

продукції виділити прогалини ринку, які можна заповнити новою продукцією; 

 SNW – аналіз призначений для аналізу сильних та слабких сторін 

внутрішнього середовища, а також нейтральної або усередненої оцінки певних 

елементів бізнес-структури;  

 SPACE-аналіз представляє собою комплексний підхід, призначений для 

діагностування ситуації та вибору варіанту стратегії бізнес-структури;  

 PEST-аналіз призначений для аналізу макросередовища бізнес-

структури та оцінки ключових ринкових тенденцій галузі; 

 стратегічна модель Портера дозволяє виявити й оцінити конкурентні 

переваги видів діяльності в залежності від частки ринку, яку вони займають, і 

рівня їхньої рентабельності. На підставі цього здійснюється вибір стратегій 

розвитку;  

 за допомогою матриці Бостонської консультативної групи, зіставляючи 

відомі чи прогнозовані частки ринку і темпи їх зростання, для кожного з видів 

продукції бізнес-структури оцінюють ефективність їхнього виробництва і 
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реалізації і можна визначати варіанти стратегії подальшого розвитку;  

 за допомогою матриця «Мак Кінсі – Дженерал Електрик» здійснюють 

зіставлення привабливості фактичних чи можливих ринків і 

конкурентоспроможності конкретних видів діяльності, виділяють ті з них, 

розвивати які найбільш доцільно; 

 за допомогою матриці Ансоффа описуються можливі стратегії 

зростання компанії на ринку; 

 за допомогою методу «Профіль середовища» можна оцінити відносну 

значимість для бізнес-структури окремих факторів макрооточення, 

мікрооточення і внутрішнього середовища; 

 «Карта стратегічних груп конкурентів» використовується як засіб 

оцінки позиції конкурентів; 

 метод Маркетинг Микс дозволяє оцінити потреби потенційних клієнтів 

в рамках цільових ринків. 

Також дуже важливо на етапі оцінки факторів впливу на вибір стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку оцінки наявного потенціалу 

інноваційного розвитку та перспектив його використання для бізнес-структури. 

Для цього використовується багато методик, які можна згрупувати в наступні 

групи: методики щодо оцінювання потенціалу інноваційного розвитку за 

показниками, що характеризують фінансову стійкість; методики щодо 

оцінювання потенціалу інноваційного розвитку за основними якостями 

інноваційного потенціалу; методики щодо оцінювання потенціалу 

інноваційного розвитку як категорії, яка поєднує внутрішній потенціал 

підприємства і його інноваційну активність; методики щодо оцінювання 

потенціалу інноваційного розвитку за нечітко-множинної моделлю оцінювання 

показників на основі лінгвістичних оцінок експертів; методики щодо 

оцінювання потенціалу інноваційного розвитку за шкалою інтервалів за 

ступеню освоєння інновацій; методики щодо оцінювання потенціалу 

інноваційного розвитку за допомогою згортки часткових метричних 

показників [195]. 
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Більш детальної оцінювання потребують іннодиверсифікаційні ризики. 

На цьому етапу визначаються проблеми розвитку бізнес-структури в умовах 

формування когнітивної економіки: при впровадженні фінансових 

іннодиверсифікаційних технологій (блокчейн, «великі дані», «розумні 

контракти»); при створенні інноваційних видів дистанційного обслуговування 

(краудфандінг, краудінвестінг, роботизовані версії штучного інтелекту); при 

застосуванні іннодиверсифікаційних технологічних рішень (хмарні технології, 

відкритий інтерфейс прикладного програмування). Для їх оцінки можна 

використовувати багато методик, з яких можна виділити наступні: САРМ-

модель, ОРТ-модель, АРТ-модель, аналіз чутливості реагування за показниками 

NPV, IRR, PI, методи теорії ймовірностей, методи теорії ігор, метод «дерева 

рішень»; методи імітаційного моделювання, модель множинної регресії, метод 

Монте-Карло, методи експертних оцінок, лінійне програмування. 

Наступним етапом є реалізація процедури вибору стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, за яким, перш за все, виявляються ключові компетенції 

(індикатори) здійснення диверсифікації інноваційного розвитку та визначення 

базових стратегій. На цьому етапі доцільно застосовувати матрицю Томпсона 

А.А. і Стрікленд А.Дж., за якої пропонується набір характеристик, за якими 

можна скласти список компетентностей у ключових питаннях; модель Абеля, за 

якої здійснюється аналіз в розрізі технологій, продуктів та цільових груп 

споживачів; метод радара, за яким можна визначити набір компетенцій, який 

формується з показників, які описують кожну компоненту потенціалу. Аналіз 

компетенцій (індикаторів) бізнес-структури доцільно здійснювати з 

використанням методики, яку запропонували Кравченко М.В. та Дружинин 

Є.А. [196]. Оцінювання починається з аналізу проектів, які бізнес-структура 

вже реалізовувала. Потім визначається, які ресурси (матеріальні і нематеріальні 

 компетенції) витрачала бізнес-структура, щоб реалізовувати ці проекти. У 

свою чергу необхідні ресурси визначаються споживчими властивостями 

продукції і послуг. Надалі ця детальна структура споживчої вартості продукції і 

послуг бізнес-структури дозволить зрозуміти, з яких внутрішніх складових і в 
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яких пропорціях складається кінцеве властивість продукції, сприймається 

споживачем, які здібності, ресурси і компетенції і в якій мірі задіяні у 

виробництві цих складових, що допоможе більш точно сфокусувати заходи 

стратегічного плану. Також визначають активи, якими володіють частини 

бізнес-структури, тому що аналіз того, в реалізації якого проекту брали участь 

ті чи інші підрозділи бізнес-структури, допомагає розкрити здібності і 

додаткові можливості, наявні в її розпорядженні, які можуть бути ототожнені з 

бізнес-процесами бізнес-структури. Таким чином, на даному етапі аналізу 

можна зробити висновок про існуючі ключові компетенції (індикатори) бізнес-

структури, як раз з урахуванням того, що кожне властивість продукції, що є 

елементом структури споживчої вартості, несе різну вагу для кінцевого 

споживача.  

Завершивши етап виявлення або ідентифікації ключових компетенцій 

(індикаторів) необхідно здійснити пошук стратегічних відповідностей між уже 

здійснюваними видами діяльності бізнес-структури і новими в рамках обраної 

стратегії диверсифікації. В цьому випадку виявлення стратегічних 

відповідностей можливо за наступними напрямками: ринкові (єдині або схожі 

тип покупця, канали збуту, торгові марки, сервіс, рекламні компанії); виробничі 

(загальні виробничі потужності, схожі технології, НДДКР); управлінські (єдині 

або схожі системи і структури управління, знання і досвід управлінського 

персоналу). На цьому етапі доцільно використовувати внутрішній бенчмаркінг; 

метод попарних порівнянь, за яким оцінюється відносна важливість окремих 

показників, їх ранжирування та визначення підсумкової оцінку важливості 

кожного показника; метод розстановці пріоритетів, за допомогою якого групу 

об’єктів розташовують в ряд за зростанням або спаданням ступеня вираженості 

якої-небудь ознаки [196]. 

Далі необхідно змоделювати внутрішню структуру взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між існуючими ресурсами, потенційними можливостями і 

компетенціями, властивими бізнес-структури. В результаті такої схеми аналізу 

компетенцій (індикаторів) бізнес-структура має уявлення про те, які проекти 
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вона здатна реалізувати в даний момент, а також розвиток яких компетенцій 

необхідно для реалізації обраної стратегії диверсифікації. Тобто на даному 

етапі можна проводити відбір проектів з програми диверсифікації, ресурсів, які 

відповідають вимогам, що пред’являються до ключових компетенцій. Це 

виконується в такий спосіб. На основі даних аналізу формування стратегічного 

плану ґрунтується на принципі зворотного логіки: знаходяться носії ключової і 

найважливіших компетенцій, ідентифікуються здатності (бізнес-процеси) і 

ресурси, якими вони управляють, і подальший інноваційний розвиток бізнес-

структури будується з метою підтримки і розвитку саме цих та безпосередньо 

пов’язаних з ними елементів. На цьому етапі доцільно використовувати 

методики ранжирування; метод аналізу ієрархічних структур, функція 

бажаності Харінгтона, метод головною точки, шкала відносної важливості Т. 

Сааті та К. Кернса, матриця А. Томпсона і А. Стрікленда, методи економіко-

математичного, імітаційного моделювання, аналіз сценаріїв (Scenario Analysis), 

методи математичного аналізу, метод нечітких множин. 

Далі відбувається формалізація стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури на основі ключових компетенцій, здійснюється 

переклад компетенцій (індикаторів) в показники досягнення поставлених 

стратегічних цілей диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Оцінити ефективність реалізації стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку можна завдяки оцінці рівня досягнення цілей бізнес-структурою у 

своїй діяльності. ЇЇ можна оцінити, проаналізувавши суму всіляких чинників, 

які впливають на стан бізнес-структури на ринку, використання інновацій та 

витрат на їх впровадження. Для оцінки можна використовувати абсолютні та 

інтегральні показники [197].  

Оцінку ефективності обраної стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури можна здійснювати різними способами: 

 при здійснюванні якісної оцінки ефективності стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку доцільно використовувати експертну оцінку, бальний 

метод, ранжування якісних характеристик; 
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 при здійснюванні кількісної оцінки ефективності стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку доцільно використовувати аналіз 

фінансових коефіцієнтів, систему бюджетного управління; систему управління 

на основі показника економічної доданої вартості (EVA); 

 при здійснюванні комплексної оцінки ефективності стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку доцільно використовувати систему 

збалансованих показників (Balanced Scorecard, BSC), оскільки вона найбільш 

повно охоплює всі аспекти діяльності бізнес- структури [198]. 

Запропонована процедура оцінювання перспективності вибору стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та основні методи 

оцінювання, які доцільно використовувати за її етапами, представлено у 

табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 – Процедура та основні методи оцінювання перспективності 

вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

(джерело: власні дослідження) 

Процедура оцінювання 
Етапи Підетапи 

Методи оцінювання 

1 2 3 

Оцінка 
конкурентного 
середовища та 
діагностика стану 
бізнес-структури 

SWOT-аналіз, SNW – аналіз, SPACE-аналіз; STP 
– аналіз, GAP – аналіз PEST-аналіз; матриці БКГ, 
Мак-Кінсі, Ансоффа, метод «Профіль 
середовища», модель галузевої конкуренції 
Портера; «Карта стратегічних груп конкурентів», 
метод Маркетинг Микс 

Оцінка наявного 
потенціалу 
інноваційного 
розвитку та 
перспектив його 
використання для 
бізнес-структури 

Методики щодо оцінювання потенціалу 
інноваційного розвитку: за показниками, що 
характеризують фінансову стійкість; за 
основними якостями інноваційного потенціалу; 
як категорії, яка поєднує внутрішній потенціал 
підприємства і його інноваційну активність; за 
нечітко-множинної моделлю оцінювання 
показників на основі лінгвістичних оцінок 
експертів; за шкалою інтервалів за ступеню 
освоєння інновацій; за допомогою згортки 
часткових метричних показників 

Оцінка 
факторів 
впливу на 
вибір стратегії 
диверсифікації 
інноваційного 
розвитку 

Оцінка іннодиферси-
фікаційних ризиків 

САРМ-модель, ОРТ-модель, АРТ-модель,  аналіз 
чутливості реагування за показниками NPV, IRR, 
PI, методи теорії ймовірностей, методи теорії 
ігор, метод «дерева рішень»; методи імітаційного 
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Продовження таблиці 2.11  

1 2 3 
  моделювання, Модель множинної регресії, 

метод Монте-Карло, методи експертних 
оцінок, лінійне програмування 

Виявлення ключових 
компетенцій (індикаторів) 
здійснення диверсифікації 
інноваційного розвитку та 
визначення базових 
стратегій 

тривимірна модель Абеля; матриця А. 
Томпсон і А. Стрікленд, метод радара 

Пошук стратегічних 
відповідностей між вже 
здійснюваними видами 
діяльності підприємства і 
новими в рамках обраних 
стратегій диверсифікації 
інноваційного розвитку 

Внутрішній бенчмаркінг; метод попарних 
порівнянь, метод розстановці пріоритетів 

Реалізація 
процедури 
вибору 
стратегії 
диверсифікації 
інноваційного 
розвитку  

Відбір стратегії 
диверсифікації 
інноваційного розвитку, 
яка найбільш відповідає 
вимогам, що 
пред'являються до 
ключових компетенцій 

Методика ранжирування, метод аналізу 
ієрархічних структур, функція бажаності 
Харінгтона, метод головною точки,  шкала 
відносної важливості Т. Сааті та К. Кернса, 
матриця А. Томпсона і А. Стрікленда, 
методи економіко-математичного, 
імітаційного моделювання,  аналіз сценаріїв 
(Scenario Analysis), методи  математичного 
аналізу, метод нечітких множин 

Якісна оцінка 
ефективності стратегії 
диверсифікації 
інноваційного розвитку 

Експертна оцінка, бальний метод, 
ранжування якісних характеристик 

Кількісна оцінка 
ефективності стратегії 
диверсифікації 
інноваційного розвитку 

Аналіз фінансових коефіцієнтів, система 
бюджетного управління; система 
управління на основі показника економічної 
доданої вартості (EVA) 

Оцінка 
ефективності 
обраної  

Комплексна оцінка 
ефективності стратегії 
диверсифікації 
інноваційного розвитку 

Система збалансованих показників 
(Balanced Scorecard, BSC) 

 

В ході використання запропонованої процедури оцінювання 

перспективності вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур та основні методи оцінювання, які доцільно використовувати за 

її етапами, вирішується досить складна задача як ранжування об’єктів з 

множинними якісними і кількісними критеріями. При відборі стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури важливо акцентувати 
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увагу на розвиток комунікаційно-інформаційних технологій, збільшення 

цінності людських ресурсів. В результаті оцінювання перспективності вибору 

стратегії отримується усвідомлений вибір стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, в яких доцільно активізувати інноваційну діяльність з 

урахуванням обраної місії бізнес структури та поставлених цілей. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Аналіз тенденцій інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур 

України за 2014-2018 рр., проведений з метою визначення перспективних 

інноваційних векторів диверсифікації, свідчить про хвилеподібну динаміку 

показників, що є результатом нестабільності економіки країни. Серед видів 

економічної діяльності за кількістю суб’єктів господарювання України домінує 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 

частка якої у загальної кількості підприємств у 2018 р. складала 44,48 %. З 

величезним відривом на другому місце посідає інформація та телекомунікації – 

19,4%, яка стрімко розвивається. Темп її приросту склав 52,70% (2018/2014 рр.). 

Замикає першу трійку професійна, наукова та технічна діяльність – 6,85%. 

Переробна промисловість займає лише четверте місце – 6,3%, але частка обсягу 

виробленої продукції за цією сферою залишається на першому місці – 35,05%. 

На другому – 14,84% оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів. Однак, показники обсягу реалізованої продукції 

зазначених сфер полярно змінюють їх домінування. Значний обсяг виробленої 

продукції у 2018 р. забезпечила сфера «сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство» – 10,68%. Виявлено види економічної 

діяльності, частка яких незначна, але демонструють суттєве зростання кількості 

підприємств у 2018 р. по відношенню к 2014 р.: освіта – 30,88%; надання інших 

видів послуг – 26%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 18,22%. 

Незважаючи на складні умови функціонування, які, з одного боку, 

обумовлені глобалізаційними процесами, з іншого – стихійним реформуванням 

вітчизняної економіки, отримані результати аналізу свідчать про спроби 

суб’єктів господарювання диверсифікуватися – обрати перспективну сферу 

економічної діяльності. На сьогоднішній день, відповідно результатам 

поглибленого аналізу та ранжування сфер діяльності за їх часткою в загальної 

кількості суб’єктів господарювання, обсягах виробленої та реалізованої 
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продукції, обсязі капітальних інвестицій, зокрема капітальних інвестиції 

підприємств такими сферами визнано: оптову та роздрібну торгівлю; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів, переробну промисловість, професійну, 

наукову та технічну діяльність, інформацію та телекомунікації, сільське, лісове 

та рибне господарство, будівництво, постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, добувну промисловість і розроблення кар'єрів. 

Спостерігається позитивна динаміка обсягів капітальних інвестицій як у 

матеріальні так й у не матеріальні активи, протягом аналізованого періоду 

останні займають незначну частку – 7,7% у 2018 р. Структурний аналіз 

капітальний інвестицій свідчить, що значна частка інвестицій припадає на 

будівництво та перебудову будівель, придбання машин та обладнання. Незначні 

обсяги інвестицій спостерігалися за програмним забезпеченням та землею. 

Повільне збільшується інвестування в існуючі будівлі та споруди, концесії, 

патенти, ліцензії, торговельні марки і аналогічні права. Серед видів економічної 

діяльності лише інформація та телекомунікації характеризується домінуванням 

капітальних інвестицій у нематеріальні активи – на 30,5%.  

Аналіз інноваційної активності суб’єктів господарювання в Україні 

свідчить про збільшення їх кількості, але їх частка в загальної кількості 

підприємств залишається відносно стабільною та незначною – менш ніж 50% У 

2018 р. – фінансова та страхова діяльність – 38,27%; наукові дослідження та 

розробки – 37,37%; рекламна діяльність і дослідження кон`юнктури – 33,99%; 

інформація та телекомунікації – 31,53%; оптова та роздрібна торгівля – 30,12%. 

Інші види економічної діяльності мають частку інноваційно-активних 

підприємств менш ніж 30%. Максимальний пик кількості інноваційно-активних 

підприємств у 2016-2018 рр. у переробної промисловості – 3626 од. та у оптової 

та роздрібної торгівлі – 2174 од. 

Якість інноваційної активності суб’єктів господарювання 

характеризується через технологічність інновацій, які впроваджено та/або 

отримано в результаті інноваційної діяльності. Статистичні дані у динаміці 

стверджують, що в України домінують не технологічні інновації, зокрема 
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організаційні та маркетингові. Однак 2014-2016 рр. у підприємств переробної 

промисловості, сфери наукових досліджень та розробок переважали 

технологічні інновації на 41,01% та на 293,3% відповідно. Це свідчить про 

однобокість інноваційного розвитку, неспроможність менеджменту адаптивне 

реагувати, перш за все, на зовнішні виклики, що вимагає нових підходів до 

змін, зокрема за рахунок когнітивної диверсифікації.  

Проведено дослідження більш ніж 60-ти моделей диверсифікації та 

стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, систематизація яких мала на 

меті охопити чотири фази диверсифікації: інспіраційну, підготовчу, 

реалізаційну та завершальну. За формою представлення моделі типологізовано 

у: системи, механізми, схеми, алгоритми, матриці, інструменти. Визначено 

підходи, що застосовано у моделях: диверсифікації – варіативний, стратегічний, 

ресурсний, організаційно-економічний, інтеграційний, предметний, об’єктний, 

процесний, системний, факторний, векторний, оптимізаційний, алгоритмічний, 

матричний; стратегій інноваційного розвитку – процесний, структурний, 

процедурний, цикловий, синергійний, функціональний ресурсний, 

кібернетичний, системно-інтегрований, алгоритмічний, картографічний, 

прогностичний. Результати дослідження моделей демонструють 

фрагментарність охоплення процесу диверсифікації, особливо інспіраційної 

фази. Крім того, досліджувані моделі не підтримують авторську змістовність 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Результати 

дослідження моделей через оцінювання їх відповідності задачам системної 

диверсифікації інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки та 

застосовності вітчизняними бізнес-структурами свідчать о фрагментарності 

охоплення процесу диверсифікації, особливо інспіраційної фази. 

Дослідження специфіки стратегічного менеджменту 20-ти бізнес-

структур дозволили визначити особливості прогнозування та стратегічної 

адаптивності дій керівництва до змін з початку заснування бізнес-структури. 

Проведено дослідження установчих документів бізнес-структур, які поділено за 

сферами економічної діяльності, розміром, організаційно-правовою формою, 
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роком заснування. З’ясовано, що кількість задекларованих видів економічної 

діяльності в статуті значно більша ніж фактичних, по деякім випадкам у 16 

разів. Встановлено, що така тенденція зберігається протягом останніх 20 років, 

що підтверджується даними підприємств, заснованих 2, 5, 10 та більше 15 років 

тому. Керівництво закладає на перспективу якомога більше видів економічної 

діяльності, створюючи стратегічний запас для свого розвитку у вигляді 

задекларованих напрямків майбутньої диверсифікації за видами економічної 

діяльності. Анкетування керівництва підприємств дозволило визначити підхід 

засновників бізнес-структур до вибору альтернативних напрямків діяльності, як 

вибір споріднених видів діяльності та/або видів діяльності, досвід реалізації 

яких мають засновники та/або керівництво. Однак, в більшості випадків (17 з 

20) з часом встановлено, що такий підхід не має сенсу – підприємства не 

використовують задекларовані можливості. Це обумовлено слабким 

стратегічним менеджментом, який виправданий на початку заснування 

підприємства, але підлягає суворої критиці як суттєва загроза розвитку 

діяльності підприємства, що має прояв через відсутність або помилковість 

адаптивних дій відносно корегування стратегічних планів.  

Отримані результати дослідження дозволили стверджувати, що 

інноваційний розвиток міцно залежить від якості менеджменту, виду 

економічної діяльності, який залежить від зміни ринкових трендів, вподобань 

споживачів, появи інновацій, в сучасних умовах хаотично регламентується на 

національному та динамічно на міжнародному рівнях, що створює умови 

пошуку нових можливостей інноваційного розвитку за рахунок диверсифікації. 

Зазначене визначило необхідність побудови моделі системної 

диверсифікації інноваційного розвитку за допомогою найбільш придатних для 

цього підходів та методів. А робоча гіпотеза дисертації отримала серйозні 

аргументи на свою підтримку. 

Основні положення розділу 2 відображені здобувачем у таких наукових 

публікаціях: [1-12, 15, 16, 19, 27, 33, 35, 36, 38, 39], наведених у додатку З. 
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РОЗДІЛ 3 

ЧИННИКИ ТА НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР  

 

 

3.1 Ретроспективний векторний аналіз диверсифікації бізнес-структур в 

умовах світової інноваційної інспірації 

 

 

Інтелектуалізація економіки в частині загальної глобальної 

інтелектуалізації суспільно-економічних процесів і явищ та безперервного 

інтелектуального розвитку людини значно обумовлено глобальним 

застосуванням інформаційних технологій та їх безперервним вдосконаленням. 

Прорив в області інформаційно-комунікаційних технологій є технічною 

основою глобалізації. Остання характеризується світовою економічною 

інтеграцією країн через глобальний розподіл виробництва товарів і послуг, 

збільшення обсягів і видів міжнародної торгівлі, зменшення обмежень на 

проникнення капіталу та інвестицій, глобальне поширення аутсорсингової 

діяльності, зростання масштабів робочої сили, прискорене поширення 

технологій у всьому світі, особливо в сфері комунікацій.  

Європейський Союз є одним з центрів тяжіння глобалізаційних процесів, 

своєрідною «вітриною сталого інноваційного розвитку», науково-технічних 

досягнень, виробництва інноваційної продукції. Саме тому в контексті 

прогнозування інноваційного вектору диверсифікації бізнес-структур 

проведено аналіз шести країн ЄС, що представлені двома групами за: ступенем 

інноваційної потужності – Великобританія, Німеччина, Франція; належністю у 

минулому до країн «соцтабору» та транскордонності – Польща, Румунія, 

Угорщина. Такий підхід дозволив дослідити та визначити світові тренди 

інноваційної діяльності бізнес-структур, зокрема передумови та домінантні 

вектори інноваційного розвитку, можливостей диверсифікації в умовах 
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інтенсивної інтелектуалізації економіки.  

 
Рисунок 3.1  Річна статистична динаміка підприємств окремих країн ЄС за 

видами діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що серед підприємств 

Великобританії наочна позитивна динаміка кількості підприємств, та за 

останній рік їх кількість у всіх сферах тільки збільшувалась. Найменша 

кількість підприємств Великобританії задіяні у сферах видобутку корисних 

копалин, водо-, електро-, а також газопостачання.  

Структурний аналіз динаміки підприємств за видами економічної 

діяльності за країнами Євросоюзу представлено на рис. 3.2-3.8 (додаток Д.1-

Д.6).  

Таким чином, можна зробити висновок, що за останній рік кількість 

підприємств в Німеччині у сферах будівництва, виробництва та видобутку 

корисних копалин – трохи знизилась, у інших сферах діяльності можна 

побачити позитивну динаміку відкриття нових підприємств. Найменша 

кількість підприємств Німеччини, так само як і в Великобританії, задіяні у 
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сферах видобутку корисних копалин, водо-, електро-, а також газопостачання. 
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Рисунок 3.2  Річна статистична динаміка підприємств Німеччини за видами 

економічної діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Для більш чіткої картини статистичної ситуації серед найрозвиненіших 

країн Європи, проаналізовано річну статистику серед підприємств Франції за 

різними сферами економічної діяльності. За останній рік у Франції відбувся 

значний спад кількості підприємств за всіма аналізованими сферами 

економічної діяльності, рис.3.3. 

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільший зниження 

кількості підприємств Франції за останній рік відбувся у сферах загальної 

економія бізнесу; ремонту комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 

побутових товарів; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автомобілів і 

мотоциклів, а також у сфері нерухомості.  

Загалом, можна сказати, що серед країн-лідерів найпозитивніша динаміка 

кількості діючих підприємств спостерігається у Великобританії, в Німеччині 

наявне зменшення кількості підприємств за декільком напрямів, а у Франції 
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відбулося значне зниження кількості підприємств за усіма розглянутими 

напрямами.  
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Рисунок 3.3  Річна статистична динаміка підприємств Франції за видами 

економічної діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Для більш чіткого бачення динаміки за різними видами та сферами 

економічної діяльності, окрім країн-лідерів, для аналізу були також обрані 

країни – найближчі сусіди України, такі як – Польща, Румунія та Угорщина.  

На рис.3.4 наведена річна статистика підприємств Польщі за видами 

економічної діяльності.  

Встановлено, що за останній рік зменшилась кількість підприємств тільки 

у сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автомобілів і 

мотоциклів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що найсуттєвіше збільшення 

кількості підприємств Польщі за останній рік спостерігається у сфері «Загальна 

економія бізнесу; ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 

побутових товарів; крім фінансової та страхової діяльності», за усіма іншими 

сферами діяльності наявна також позитивна динаміка збільшення кількості 
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підприємств, окрім сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автомобілів і 

мотоциклів, де бачимо незначний спад.  
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Рисунок 3.4  Річна статистична динаміка підприємств Польщі за видами 

діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Для порівняння статистичних показників кількості підприємств з іншими 

країнами-сусідами, розглянуто статистичні показники підприємств Румунії. 

Виходячи зі статистичних показників Євростату, з’ясовано, що в Румунії 

незначно зменшилась кількість підприємств у сферах видобутку корисних 

копалин та постачання електрики й газу, рис. 3.5. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Румунії, як і в Польщі 

спостерігається значне збільшення кількості підприємств у сфері «Загальна 

економія бізнесу; ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 

побутових товарів; крім фінансової та страхової діяльності». За іншими 

сферами діяльності румунських підприємств також спостерігається позитивна 

динаміка, окрім двох сфер діяльності, які загалом серед всіх проаналізованих 
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країн мають найменшу кількість підприємств. 
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Рисунок 3.5  Річна статистична динаміка підприємств Румунії за видами 

економічної діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Аналіз статистичних показників підприємств Угорщини, дозволив 

визначити незначний спад кількості підприємств у сферах видобутку корисних 

копалин, водопостачання, а також оптової та роздрібної торгівлі, ремонті 

автомобілів та мотоциклів, рис. 3.6. 

Таким чином, можна зробити висновок, що значне збільшення кількості 

підприємств Угорщини спостерігається за останній рік у сферах «Загальна 

економія бізнесу; ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 

побутових товарів; крім фінансової та страхової діяльності» та «Професійна, 

наукова та технічна діяльність», в інших сферах діяльності також можна 

спостерігати незначне збільшення кількості підприємств, окрім 3х сфер, де ми 

бачимо незначний спад кількості підприємств.  
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Рисунок 3.6  Річна статистична динаміка підприємств Угорщини за видами 

економічної діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Проаналізувавши загалом статистичні показники кількості підприємств за 

різними сферами діяльності в 6 країнах, можна дійти висновку, що найменшою 

популярністю користуються такі сфери діяльності, як «Видобуток корисних 

копалин», «Постачання електрики, газу, пари та кондиціонування» та 

«Водопостачання; каналізація, утилізація відходів і відновлювальні роботи». На 

нашу думку, ще пов’язано з незначною наявністю природних ресурсів в кожній 

з країн для забезпечення цих сфер діяльності. Динаміка кількості підприємств 

серед країн-лідерів та серед країн-сусідів України – незначно відрізняється, так 

коливається під впливом багатьох факторів притаманних бізнес-клімату кожної 

з проаналізованих країн.  

Встановлено, що у країнах ЄС існують чотири найбільш поширених за 

кількістю підприємств види економічної діяльності, у порядку їх зменшення: 

загальна економія бізнесу; ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 

побутових товарів; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів і 
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мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; будівництво, де 

лідером першої групи є Франція, другої – Польща. Частка інноваційно-

активних підприємств в загальної кількості країн першої групи значна: 

Німеччина – 63,7%, Великобританія – 58,7%, Франція – 57,7%. Навпаки 

складається ситуація у країн другої групи: Угорщина – 29%, Польща – 22%, 

Румунія – 10,2%.  

Частка інноваційно-активних підприємств в загальної кількості країн 

першої групи значна: Німеччина – 63,7%, Великобританія – 58,7%, Франція – 

57,7%. Навпаки складається ситуація у країн другої групи: Угорщина – 29%, 

Польща – 22%, Румунія – 10,2%, рис. 3.7. 

 

Рисунок 3.7  Річна статистична динаміка підприємств Угорщини за видами 

економічної діяльності (джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Сучасним потужним локомотивом світової економіки сьогодні виступає 

Китай, динаміка показників економічного розвитку представлена в табл.3.1-3.6. 

(додаток Д.7 - Д.9). 

Отже, бачимо що кількість сільськогосподарських підприємств почали 

значно зменшуватися, що веде до поганої тенденції. Але валовий обсяг 

продукції у 2017 році почав зростати у порівнянні з 2016 роком. 
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Таблиця 3.1 – Кількість сільськогосподарських підприємств КНР за 2014-

2018 рр. (джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість сільськогосподарських 
підприємств (од.) 

1,789 1,785 1,781 1,758 1,759 

Кількість працівників та працівників 
фермерських господарств (10000 осіб) 

299 288 277 272 192 

Валовий обсяг продукції сільського 
господарства, вирахуваний за ціною 
року (100 мільйонів юанів) 

3,415 3,450 3,458 3,837 3,823 

 

Таблиця 3.2 – Показники кількості підприємств КНР у сфері нерухомості 

за 2014-2018 рр. (джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість підприємств з нерухомості (од.) 94197 93426 94948 95897 97,937 
Внутрішнє фінансування (од.) 89,218 88,773 90,408 91,608 94,063 
Іноземне фінансування (од.) 1,565 1,418 1,308 1,223 1,155 

 
Отже, бачимо що кількість підприємств по нерухомості Китаю поступово 

з кожним роком має тенденцію до зросту. На це впиває збільшення 

внутрішнього та іноземного фінансування та збільшення попиту. 

За статистичними даними встановлено, що промислові підприємства не 

мають стабільності. З кожним роком їх кількість коливається. Кількість 

промислових підприємств тяжкої промисловість більше ніж легкої 

промисловості, але у 2018 році в порівнянні з 2017 році зменшилися. 

 

Таблиця 3.3 – Показники промислових підприємств КНР за 2014-2018 рр. 

(джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 

Кількість промислових підприємств (тис. 
од.) 

377,888 383,148 378,599 372,729 378,440

Кількість промислових підприємств, 
легкої промисловості (тис. од.) 

153,498 156,920 156,604 152,838 - 

Кількість промислових підприємств, 
тяжкої промисловість (тис. од.) 

219,23  221,679 226,544 225,050 - 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 
Кількість великих і середніх 
промислових підприємств (тис.од.) 

65,301 63,703 62,312 58,854 58,881 

Кількість державних холдингових 
промислових підприємств (тис. од.) 

18 808 19 273 19 022 19 022 18 670 

Підприємства з видобутку та збагачення 
вугілля (тис. од.) 

1,998 1,746 1,574 1,449 1,449 

Підприємства, видобуток нафти і 
природного газу (тис. од.) 

53 53 52 47 49 

Підприємства з переробки продуктів 
харчування з сільського господарства 
(шт.) 

3,024 2,973 2,849 2,591 2,591 

Підприємства по виробництву харчових 
продуктів (тис. од.) 

1,584 1,625 1,614 1,567 1,573 

Підприємства по виробництву спиртних 
напоїв, напоїв (тис. од.) 

1,122 1,116 1,087 1,014 1,025 

Підприємства по виробництву тютюну 
(тис. од.) 

83 82 82 74 74 

Підприємства по виробництву текстилю 
(тис. од.) 

3,627 3,419 3,315 3,012 3,062 

Підприємства по виробництву тканин, 
одягу (тис. од.) 

3,786 3,613 3,471 3,127 3,152 

 

Найбільша кількість підприємства з переробки продуктів харчування з 

сільського господарства, що є стабільним, а найменше підприємства з 

видобутки нафти і природного газу. Кількість державних холдингових 

промислових підприємств з 2015 року почала зменшуватись. 

 

Таблиця 3.4 – Показники туристичних підприємств КНР за 2014-2018 рр. 

(джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Кількість туристичних 
підприємств (од.) 

45180 44884 45855 45664 - 

Кількість туристичних 
агентств (тис. од.) 

26,650 27,621 27,939 29,717 - 

Кількість зіркових готелів 
(млн. дол. США) 

12,849.83 13,382.04 13,844.38 13,948.24 14,119.83 

Кількість прибуття іноземців 
(10000 чол.) 

2,636.10 2,598.54 2,815.12 2,916.53 3,054.29 

Валютний прибуток від 
міжнародного туризму (млн. 
дол. США) 

56,913.00 113,650.00 120,000.00 123,417.00 127,103.01

Прибуток від внутрішнього 
туризму (100 млн. юанів) 

30,311.86 34,195.0 39,390.00 45,660.77 51,278.29 
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Статистичні дані свідчать, що туризм у Китаю динамічно розвивається. 

 

Таблиця 3.5 – Показники підприємств КНР роздрібної та оптової торгівлі 

за 2014-2018 рр. (джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість підприємств 
роздрібної та оптової 
торгівлі (од.) 

181612 183077 193371 200170 211,515 

Кількість залучених осіб в 
оптовій та роздрібній 
торгівлі 
Торги на кінець року 
(10000 осіб) 

1,182.0 1,173.6 1,193.6 1,183.8 1,184.5 

Загальна вартість закупівлі 
оптових та роздрібних 
торгів (100 млн. юанів) 

493,664.00 468,071.70 506,309.40 572,287.80 616,551.40

Загальна вартість продажу 
оптових та роздрібних 
торгів (100 млн. юанів) 

541,319.80 515,567.50 558,877.60 630,181.30 691,162.10

Загальний запас оптових та 
роздрібних торгів на кінець 
року (100 млн. юанів) 

38,123,80 36,591,70 38,388,60 43,397.00 42,117.20 

 

Дані таблиці свідчать, що оптова торгівля Китаю розвивається та 

збільшує свої об’єми. 

 

Таблиця 3.6 – Показники кількості будівельних підприємств КНР за 2014-

2018 рр. (джерело: сформовано на підставі [200,201]) 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Кількість будівельних 
підприємств (од.) 81141 80911 83017 88074 95,400 

Кількість осіб, зайнятих у 
будівельних підприємствах 
(10000 осіб) 

4,536.97 5,093.67 5,184.50 5,529.63 5,563.30 

Валова вартість будівництва 
(100 млн. юанів) 176,713.42 180,757.47 193,566.78 213,943.56 235,085.53

 

Отже, бачимо що кількість будівельних підприємств з кожним роком 

зростає та валова вартість будівництва збільшується, що має позитивну 

тенденцію. 
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Загалом, в сфері економічної діяльності КНР за 2014 – 2018 рр. бачимо, 

що промислові підприємства у 2018 році збільшилися в порівнянні з 

попереднім роком. Кількість промислових підприємств в тяжкої промисловість 

більше ніж в легкої. Кількість сільськогосподарських підприємств по динаміці, 

бачимо що вони зменшуються та не розвиваються. Будівельних підприємств, 

підприємств по нерухомості та підприємств рознімної та оптової торгівлі у 

2018 році збільшились. Кількість туристичних підприємств зменшились, але 

ненабагато.  

Китайський феномен у інноваційної сфері обумовлений на наш погляд, 

двома головними факторами: специфічною моделлю інноваційного розвитку 

підприємства та державною підтримкою інноваційної діяльності – 

національною інноваційною системою. Квінтесенцією китайської моделі 

інноваційного розвитку є «прискоренні інновації». Китайська модель суттєво 

відрізняється від існуючих міжнародних підходів до інноваційних процесів. 

Прискорення випуску продукції на ринок, яка характеризується низькою ціною 

та величезними обсягами виробництва – відрізняє китайський та міжнародний 

підходи до інноваційних процесів. Використання моделі прискорених інновацій 

притаманне як інтернет-стартапам і сектору електроніки, так й більш 

традиційним сегментам бізнесу, зокрема фармацевтиці, телекомунікаціям, 

інформаційним технологіям, виробництву медичного та промислового 

обладнання. 

Китайська модель інноваційного розвитку підприємства є специфічною 

для інших країн світу, тому що суттєво спирається на менталітет та культурні 

традиції китайців. Модель базується на принципах:  

 «декомпозиції інноваційних процесів». Інноваційний процес включає в 

себе укрупнені етапи: дослідження, виробництво та реалізація. Кожен етап 

можна розділити (декомпозіровать) на більш дрібні процеси, поділ яких вже в 

принципі не можливо. Над кожним етапом може працювати кілька десятків 

співробітників в командах. При необхідності люди можуть мігрувати з команди 

в команду. Часто робота над етапами може йти паралельно або включати в себе 
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представників різних відділів; 

 «тест-запуск-вдосконалення». Цей принцип є характерним для багатьох 

китайських компаній, який полягає в мінімально-необхідному наборі опцій 

інноваційної продукції при її дифузії на ринок з подальшим удосконаленням 

продукції в процесі її використання через зворотний зв'язок зі споживачами; 

 «об’єднуватися і діяти». Рівень міжфункціональної і міжкомандної 

взаємодії можливий завдяки елементам китайської культури  концепту 

«guanxi» (відносини, зв’язки) і «mianzi» (престиж, репутація). Принцип 

«об’єднуватися і діяти» базується на неформальних відносинах і є ефективним 

так як допомагає швидше вирішити проблему. 

Об’єднання заявлених принципів забезпечує ефект синергії  «тест-

запуск-вдосконалення», «декомпозиція інноваційних процесів», «об’єднуватися 

і діяти» веде до прискорення і певному рівню оптимізації науково-дослідних 

процесів. Це допомагає Китайський компаніям ставати лідерами на локальних і 

світових ринках. 

Розвиток економіки Китаю та її сучасний стан і перспективи викликають 

певний інтерес з боку вчених різних країн. Сьогодні китайська економіка друга 

в світі після США. Бурхливе зростання китайської економіки зазвичай 

пов'язують з безпрецедентним рівнем накопичення (в тому числі за рахунок 

іноземних інвестицій), конкурентними перевагами на ринку праці (велика 

кількість дешевої робочої сили) і експортної експансією. 

Модернізація економіки стартувала в кінці 1970-х рр. через пошук 

ефективних форм інтеграції науки і виробництва та переросла в 

цілеспрямований процес, сформувавши національну інноваційну систему, одну 

з найуспішніших і конкурентоспроможних у світі. 

Одним з базових компонентів китайської національної інноваційної 

системи та головним інструментом науково-технічної політики уряду КНР є 

національні довгострокові цільові програми, вирішення найважливіших 

науково-технічних проблем. Програми містять актуальні науково-технічні 

завдання, формулюються цілі та техніко-економічні результати робіт, 
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визначається комплексне (матеріальне, кадрове, фінансове та т. ін.) ресурсне 

забезпечення намічених цілей і поставлених завдань. Програми розробляються 

на довгостроковий період (10 і більше років): ближнє планування  перші п’ять 

років і подальшою пролонгацією  далеке планування на наступні п’ять років. 

Програми стають складовою частиною п’ятирічних планів соціально-

економічного розвитку КНР. В даний час в Китаї виконується більше десятка 

довгострокових програм в сфері науки, техніки і технологій, що мають статус 

національних, табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7  Національні довгострокові цільові програми КНР 

(джерело: сформовано на підставі [202,203]) 

№ Назва 
Рік 

початку 
Зміст (мета) 

1 2 3 4 

1986 

Сім напрямків розвитку науки і техніки в сферах: 
біотехнології, автоматиці, інформаційним і лазерним 
технологія, альтернативної енергетики та нових 
матеріалів, технологій освоєння космічного простору. 

1992 
Були включені НДДКР в області телекомунікаційних 
технологій 

1 
Національна 
програма 
розвитку високих 
технологій 
«Програма 863» 
 

1996 Були додані НДДКР в області освоєння океану 
2 

Національна 
програма 
розвитку «Іскра» 

1986 

НДДКР, спрямовані на підйом 
сільськогосподарського виробництва, підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур і 
продуктивності тваринництва, розвиток галузей з 
переробки продукції аграрного сектора. Програма 
внесла значний вклад у вирішення завдання - 
ліквідувати бідність і забезпечити продовольством 
сільських жителів 

3 

Національна 
програма 
розвитку «Факел» 

1988 

Спрямована на фінансову підтримку 
високотехнологічних виробництв, створення зон 
розвитку нових і високих технологій, комерціалізацію 
технологічних інновацій. Пріоритетні сфери 
підтримки цієї програми: нові матеріали, 
біоінженерія, інформатика, нетрадиційна енергетика, 
машинобудування і електроніка 

4 
Національна 
програма 
розвитку 
фундаментальних 
досліджень, 
«Програма 973». 

1997 

Забезпечує фінансовий супровід науково-дослідних 
робіт, що мають важливе соціально-економічне 
значення. Пріоритетними напрямками підтримки є 
фундаментальні дослідження в галузі енергетики, 
нових матеріалів, сільського господарства, 
ресурсозбереження та охорони природного 
середовища, народонаселення та охорони здоров'я 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 
5 

«Програма 
середньострокового 
і довгострокового 
розвитку науки і 
техніки на період 
до 2020 р.» 

2006 

Відповідно до програмних установок до 2020 р 
Китай за 11 напрямами науки і техніки 
(альтернативна енергетика, сучасний транспорт, 
робототехніка, біотехнологія і нанотехнологія і ін.) 
Повинен вийти на світовий рівень, в тому числі по 
3-5 позиціях в кожному напрямку зайняти 
лідируючі позиції в світі 

 

Модернізація інноваційної інфраструктури, зростання фінансових 

вливань в сферу НДДКР, укупі з державними заходами щодо стимулювання 

інноваційної діяльності зумовили позитивні зрушення результативності 

китайської національної інноваційної системи. 

Інтерес викликає економічний розвиток країн  колишніх республик 

радянських часів: Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Ці країни 

мають більш-менш незалежну від Європейського союзу економічну політику, 

але залишилися у економічному фарватері Російської Федерації, тому 

показники їх соціально-економічного розвитку цікаві до порівняння, 

насамперед, з показниками України, ЄС та Китаю.  

Вихідними показниками дослідження білоруських та казахстанських 

підприємств є офіційні статистичні дані за період 2015-2018 рр. (додаток Д.10, 

Д.11). 

 

Таблиця 3.8  Число організацій Білорусі за видами економічної 

діяльності (джерело: сформовано на підставі [204]) 

Число організацій У відсотках до підсумку 
Види економічної діяльності 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Сільське, лісове і рибне 
господарство 

5149 5081 5219 3,6 3,6 3,7 

Гірничодобувна промисловість 78 62 50 0,1 0,0 0,0 
Обробна промисловість 16073 15627 15669 11,3 11,1 11,0 
Постачання електроенергією, 
газом, парою, гарячою водою і 
кондиціонованим повітрям 

295 293 296 0,2 0,2 0,2 

Водопостачання; збір, обробка та 
видалення відходів, діяльність по 
ліквідації забруднень 

305 334 336 0,2 0,2 0,2 



199 

Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 
Будівництво 11595 10521 10252 8,1 7,4 7,2 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автомобілів і мотоциклів 

44169 42197 41642 31 29,8 29,3 

Транспортна діяльність, 
складування, поштова та 
кур'єрська діяльність 

11744 11868 11538 8,2 8,4 8,1 

Послуги з тимчасового 
проживання та харчування 

3026 3298 3545 2,1 2,3 2,5 

Інформаційні та комунікаційні 
послуги 

3539 3818 4304 2,5 2,7 3,0 

Фінансова і страхова діяльність 662 608 607 0,5 0,4 0,4 
Операції з нерухомим майном 8809 9652 9970 6,2 6,8 7,0 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

6605 6710 6765 4,6 4,7 4,8 

Діяльність в сфері 
адміністративних та допоміжних 
послуг 

4038 4090 4179 2,8 2,9 2,9 

Державне управління 4000 3889 3902 2,8 2,8 2,7 
Утворення 8771 8751 8897 6,2 6,2 6,3 
Охорону здоров'я та соціальні 
послуги 

2082 2127 2186 1,5 1,5 1,5 

Творчість, спорт, розваги та 
відпочинок 

2677 2902 2935 1,9 2,1 2,1 

Надання інших видів послуг 8993 9590 9816 6,3 6,8 6,9 
 

Збільшилась кількість та частка підприємств в загальної кількості за 

аналізований період за видами економічної діяльності: водопостачання; 

послуги з тимчасового проживання та харчування; інформаційні та 

комунікаційні послуги; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та 

технічна діяльність; надання інших видів послуг. Сфери економічної діяльності 

які демонструють лише збільшення кількості: водопостачання; збір, обробка та 

видалення відходів, діяльність по ліквідації забруднень; діяльність в сфері 

адміністративних та допоміжних послуг; творчість, спорт, розваги та 

відпочинок. 

Негативна динаміка кількості підприємств та їх частки в загальної 

кількості спостерігається у наступних сферах економічної діяльності: 

будівництво; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів і мотоциклів. 

Лише зменшення кількості підприємств відбувається у гірничодобувної 
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промисловості, фінансової і страхової діяльності. 

Результати аналізу визначили позитивну динаміки усіх показників, що 

характеризують розвиток інноваційної діяльності підприємств Республіки 

Казахстан та Республіки Білорусь (РБ). Нажаль, у зв’язку з різними методиками 

статистичного обліку досліджуваних країн, що значно відрізняються від 

західних методик, порівняння можливе лише по окремим показникам, але 

загальну тенденцію все ж довелося з’ясувати. Виявлено тенденцію збільшення 

кількості промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю 

Республік Казахстан та Білорусь відповідно на 25% та на 11% у 2018 р. у 

порівнянні з 2015 р. Також синхронно зросла питома вага у загальної кількості 

промислових підприємств, рис. 3.8-3.9).  
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Рисунок 3.8 – Кількість підприємств Республіки Казахстан, що займалися 

інноваційною діяльністю (джерело: сформовано на підставі [205]) 
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Рисунок 3.9 – Кількість та частка промислових підприємств РБ що 

займалися інноваційною діяльністю (джерело: сформовано на підставі [204]) 



201 

Кількість підприємств переробної промисловості Республіки Казахстан, 

що займалися інноваційною діяльністю, збільшилася на 24 од. у 2018 р. у 

порівнянні з 2015 р., також збільшилася їх питома вага у загальної кількості 

підприємств переробної промисловості з 14,8% до 15,81% (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Кількість підприємств переробної промисловості 

Республіки Казахстан, що займалися інноваційною діяльністю (джерело: 

сформовано на підставі [205]) 

 

Кількість підприємств переробної промисловості Республіки Білорусь що 

займалися інноваційною діяльністю та їх частка у загальній кількості, 

збільшилися у 2018 р. у порівнянні з 2015 р. (рис. 3.11).  
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Рисунок 3.11 – Кількість підприємств переробної промисловості  

Республіки Білорусь, що займалися інноваційною діяльністю  

(джерело: сформовано на підставі [204]) 
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У 2015-2018 рр. найбільш значимим напрямом інноваційної діяльності 

для підприємств промисловості Республіки Білорусь також було придбання 

машин, обладнання та програмного забезпечення. Кількість промислових 

підприємств Республіки Білорусь, що витрачали кошти на цій напрям, у 2018 р. 

у порівнянні з 2015 р. збільшилася (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 – Групування підприємств промисловості Республіки 

Білорусь за напрямами проведених інновацій, од. (джерело: сформовано на 

підставі [204]) 

Показник 2018 р. 2017 р. 2016 р. 2015 р. 

Всього промислових підприємств, що займалися 
інноваційною діяльністю 

380 347 345 342 

внутрішні та зовнішні НДР 154 136 124 122 
придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення 

158 139 135 177 

інші зовнішні знання  179 196 184 з 
ни
х 

 
ви
тр
ач
ал
и 

 
ко
ш
ти

 н
а 

інші  92 88 95 
 

За результатами аналізу фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств Республіки Білорусь за період 2015-2018 рр. 

визначено, що власні кошти та кредити банків були основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності.  

Для інноваційної діяльності підприємств Республіки Казахстан основним 

джерелом фінансування також є їх власні кошти та інші джерела, 

спостерігається динаміка незначного збільшення у 2018 р. по відношенню до 

2015 р.  

За результатами порівняльного аналізу визначено, що власні кошти були 

основним джерелом фінансування інноваційної діяльності підприємств всіх 

країн. У підприємств республіки Білорусь у загальному обсягу фінансування 

значну частку складають також кредити, рис. 3.12. У всіх країнах визначається 

тенденція к збільшенню інноваційних витрат. Інтерес іноземних інвесторів до 

фінансування інноваційної діяльності підприємств Казахстану значно 

проявився у 2016 р., але к 2018 р. зменшився майже у 10 разів, рис. 3.13. 
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Рисунок 3.12 – Фінансування інноваційної діяльності промислових  

підприємств Республіки Білорусь за джерелами 

(джерело: сформовано на підставі [204]) 
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Рисунок 3.13 – Фінансування інноваційної діяльності підприємств Казахстану 

за джерелами (джерело: сформовано на підставі [205]) 



204 

За результатами аналізу у сфері охорони об’єктів інтелектуальної 

власності Республіки Казахстан визначено, що кількість надходження заявок 

на винаходи зменшилася з 1271 до 789 од., на корисні моделі – збільшилася на 

74,4%. У 2018р. в порівнянні з 2015р. число заявок на промислові зразки 

зменшилось на 13,25%, на знаки для товарів і послуг – збільшилося на 58,6%.  

За результатами аналізу у сфері охорони об’єктів інтелектуального 

капіталу Республіки Білорусь визначено, що у 2018 р. в порівнянні з 2015 р. 

число надходження заявок на винаходи зменшилася з 543 до 454. У 2018 р. в 

порівнянні з 2015 р. число видачі патентів на винаходи зменшилася з 803 до 

524. (додаток Д.10). 

Резюмуючи результати аналізу інноваційного розвитку підприємств 

різних країн можливо констатувати факт, що в умовах інтелектуалізації 

економіки сталість конкурентних переваг підприємству забезпечить лише його 

інноваційний розвиток не залежно від країни походження. Це відбувається під 

впливом полярності факторів, прояв яких в різних країнах має власні 

особливості, що сприяє інноваційному розвитку підприємств за рахунок 

невілювання негативних факторів позитивними. Крім того, отримані результати 

аналізу демонструють та підтверджують полярність впливу чинників 

глобалізації, що має прояв також через конкурентоспроможність бізнес-

структур. З одного боку, бізнес-структури виробничої сфери, яка 

характеризується зменшенням частини матеріального виробництва, стикаються 

з посиленням конкуренції через обмеження конкурентних можливостей, 

зокрема, уніфікація призводить до виробництва однотипної продукції, що 

істотно зрівнює виробників і обумовлює посилення цінової і видової 

конкуренції. Останнє вимагає від керівництва креативного підходу, 

інноваційних рішень, в тому числі за рахунок диверсифікації основних 

властивостей продукції. З іншого боку, інтенсивне зростання частки сфери 

послуг тягне за собою збільшення числа конкурентів, що також вимагає 

розвитку конкурентних переваг за рахунок своєчасної диверсифікації 

інноваційного розвитку в різних областях господарської діяльності, зокрема з 
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використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Своєчасність появи 

інноваційних рішень обумовлено максимальним скороченням часового лага 

між цілями і засобами їх досягнення (приклад Китаю), що висуває жорсткі 

вимоги до вищого менеджменту щодо вивчення, сприйняття та впровадження 

оптимальних інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють 

управляти конкурентоспроможністю бізнес-структури. Таким чином, 

інтелектуалізація містить компенсаторні можливості невілювання негативних 

наслідків глобалізації, через забезпечення конкурентних переваг за рахунок 

диверсифікації інноваційного розвитку в різноманітних областях господарської 

діяльності бізнес-структури. У зв'язку з цим інноваційні можливості 

підприємств, що формуються за допомогою безпосередньої участі людського 

капіталу, набувають стратегічного значення. 

 

 

3.2 Полярність впливу чинників інтелектуалізації на диверсифікацію 

інноваційного розвитку бізнес-структури 

 

 

Вплив інтелектуалізації на диверсифікацію інноваційного розвитку 

бізнес-структури доцільно розглядати через її причини та наслідки. Врахування 

позитивного та уникнення негативного впливу факторів забезпечить бізнес-

структурі реалізованість диверсифікації інноваційного розвитку з мінімальними 

втратами часу та інших ресурсів. 

Дослідження причини інтелектуалізації має розглядатися як генезис 

останньої. Такий підхід дозволив виокремити певні причини інтелектуалізації 

економіки, рис. 3.14. 

Генезис матеріальних, соціальних, інституціональних і духовних змін 

представлений: в XVIII в. зміцненням мотивації до отримання знань в 

результаті поширення просвітницьких ідей рівності і свободи, інвестиції в 

освіту стали економічна виправдані: 
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Причини інтелектуалізації економіки 

1. Ефект дифузії знань: зростання щільності 
населення і міжособистісних комунікацій, які 

формують середовище, яке сприятиме 
копіюванню, тиражуванню і використанню 

чужих ідей і розвитку особистості 

 9. Звернення дослідників до розкриття 
потенційних можливостей працівника (так 
званих соціальних резервів праці), що 

дозволило виявити ознаки інтелектуалізації 
праці, що складаються в підвищенні 
кваліфікації працівника, наукової 
організації праці, вдосконалення 

менеджменту 
2. Зростання ступеня зрілості соціально-
економічних і організаційно-економічних 

форм 

 10. Трансформація факторної ролі живої 
праці  витіснення ручної праці і заміщення 

праці знaннями 
3. Накопичення інтелектуальних ресурсів 

країн 
 11. Збaгaчення суспільного виробництвa 

немaтеріaльними ресурсaми 
4. Матеріальні, соціальні, інституційні та 
духовні зміни, що забезпечили підвищення 
ступеня інтелектуалізації виробництва і 

зростання його ефективності 

 
12. Зміни в змісті прaці, громaдських форм 

його оргaнізaції, форм і методів 
стимулювaння і мотивaції прaцівникa 

5. Формування логічного мислення суб'єкта 
економічних відносин, здатність до якого є 

продуктом зростаючої інтенсивності трудової 
діяльності суб'єкта в його взаємодії із змінним 

зовнішнім світом 

 
13. Нaкопичення інтелектуaльного кaпітaлу, 
яке орієнтовaне нa зaдоволення соціaльно-
економічних, культурних тa зростaючих 

інтелектуaльних потреб індивідa 

6. Зростаюча прибутковість виробництв з 
високою вагою знань і здібностей людини 

 14. Постaдійна передaча фундaментaльних 
функцій прaці від людини технічним 

зaсобам 
7. Прогрес продуктивних сил, формування 

нематеріальних секторів суспільного 
виробництва, що супроводжується 
нематеріальним накопиченням 

 
15. Формувaння нової системи культурних 
цінностей соціуму в умовaх глобaлізaції 

8. Радикальна зміна змісту праці та структури 
зайнятості 

 16. Формувaння людського кaпітaлу, його 
інтелектуaлізaція, нaявність компонентa 
знaнь і креaтивності в його діяльності. 

 

Рисунок 3.14  Причини інтелектуалізації економіки (джерело: сформовано 

на підставі [206-213]) 

 зростанням продуктивності праці при переході від ручних знарядь 

праці до машинного виробництва в результаті промислової та aгрaрнoї 

ревoлюції; 

 пoстійним вдoскoнaленням квaліфікaції рoбітників в результaті 

oснaщення прaці мехaнізмaми, які ствoрювaли умoви для зaстoсувaння 

технoлoгій безперервнoгo вирoбництвa і викoнaння спеціaлізoвaних oперaцій; 

 стaнoвленням великих індустріaльних центрів, щo генерують і 

кooрдинуючих нaціoнaльні і міжнaрoдні пoтoки кaпітaлу і знaнь; пoчaткoві 

прoяви ефекту дифузії знaнь (spillover effect); 
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 рoзрoбкoю нoвих вимoг і підхoдів дo підгoтoвки кaдрів, прoфесійним 

нaвчaнням рoбітників нa діючих мaнуфaктурaх в прoцесі пoділу прaці, який 

пoглиблюється тa спеціaлізaцією, підгoтoвкoю інженерних і технічних кaдрів в 

прoвідних єврoпейських університетaх, реaльних середніх шкoлaх, 

прoмислoвих центрaх; 

 ствoренням ринкoвих мехaнізмів стимулювaння винaхідництвa, 

субсидувaнням нaукoвих дoсліджень, урядoвoю підтримкoю впрoвaдження у 

вирoбництвo технічних винaхoдів. 

Сьогодні багато вчених різних країн світу розглядають інтелектуалізацію 

як інтенсифікацію процесу інформатизації суспільства та економіки, з 

переходом індустріальної економіки в постіндустріальну. Однак, ми 

дотримуємося думки, що посилена інформатизація суспільства і економіки не є 

безпосередньою причиною інтелектуалізації економіки. Основна причина 

інтелектуалізації виходить з об'єктивної необхідності гуманно-економічного 

розвитку господарювання, суть якого полягає в його якісній зміні  

осмисленому і цілеспрямованому припиненні перевиробництва  виснаження 

природного потенціалу, коли людський розвиток набуває гуманістичної 

спрямованості. Інтенсивна інформатизація, з нашої точки зору, являє собою 

зовнішню умову, яка сприяє або уповільнює формування і розвиток гуманно-

економічних основ господарської діяльності. Інформатизація не є основною 

ознакою інтелектуалізації економічної діяльності, пов'язаної безпосередньо з 

творчої матеріалізацією високого рівня загальної та економічної культури 

людини, інтелектуалізація сучасної економіки  це об'єктивно-імперативний 

процес формування і розвитку гуманістичних засад господарювання. 

Реально сформований і діючий інтелектуальний потенціал забезпечує 

реалізацію економічної гуманності, забезпечуючи людський розвиток 

розширеним відтворенням життєвих благ в умовах зміцнення соціально-

економічної та екологічної рівноваги. Екологічний аспект рівноваги полягає в 

запобіганні і профілактиці надмірного використання природного потенціалу. 

Соціальна складова полягає в становленні і розвитку в ході творчого процесу 
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таких людських взаємодій, які розвивають обмін-спілкування, співробітництво 

і співтворчість при вирішенні творчих завдань. 

Необхідність інтелектуалізації економічного розвитку розглядається як 

нагальна потреба збереження місця людського існування та самої людини. 

Безпосередньо інформатизацією суспільства і економіки інтелектуалізація 

господарської діяльності не визначається. Інтелектуалізація економічної 

діяльності є об'єктивним атрибутом господарської дійсності. Розвиток процесів 

інформатизації лише сприяє прискоренню інтелектуалізації економіки, це 

обумовлено тим, що суспільство та його економіка на всіх етапах свого 

розвитку були інформаційними. Для певної частини спільноти людей 

інформація завжди була предметом праці і творчості. Ущільнення 

інформаційного простору, швидкість його поновлення сприяють 

інтелектуалізації економіки, але не є її суттю. Інформатизація та наукомістка 

фаза економічної дійсності є функцією імперативу інтелектуалізації 

господарювання, а не навпаки. Процеси інформатизації надають прискорений 

вплив, але не стають якісної визначеністю ні інтелектуального потенціалу, ні 

інтелектуалізації економіки. 

Визначення наслідків інтелектуалізації економіки дозволило дійти 

висновку, що майже у кожному присутній як позитивний так й негативний 

вплив на бізнес-структуру, табл. 3.10. Все залежить від того наскільки бізнес-

структура готова к змінам що відбуваються.  

Причини та наслідки інтелектуалізації мають безпосереднє відношення 

до диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури через дві площини. 

Перша площина представлена ресурсами бізнес-структури (фінансові ресурси; 

сировинні ресурси (матеріали); технічні ресурси (склад та стан обладнання); 

технологічні ресурси (технології); інформаційні ресурси; людські ресурси). 

Причини інтелектуалізації відображаються та характеризуються сучасним 

станом економіки країни, а значить  через діяльність вітчизняних бізнес-

структур, станом справ у кожному елементі системи  ресурсному, процесному, 

результатному та управлінському забезпеченні, що представляє другу площину 
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впливу причин та наслідків інтелектуалізації. Ці площини перетинаються у 

кожному елементі системи, тому що останні потребують ресурси для реалізації, 

однак якість, кількість та призначення ресурсів для реалізації кожного елементу 

має певну специфіку.  

 

Таблиця 3.10  Наслідки інтелектуалізації економіки (джерело: 

сформовано на підставі [207,209-211,214]) 

Наслідки інтелектуалізації економіки 

1 
1. Зменшення винагороди за фізичну працю, з одночасним збільшенням оплати 
інтелектуальної праці 
2. Підвищення питомої ваги зайнятих інтелектуальною працею і зростання його значення 
в розвитку суспільства 
3. Зростання частки нових знань, втілюваних в нової органічної будові капіталу, 
технології, обладнання, освіті кадрів, організації виробництва 
4. Перетворення науки в провідну продуктивну силу 
5. Збільшення інвестицій на обладнання, необхідного для збору, обробки, аналізу та 
поширення інформації, ніж на машини, призначені для штампування, різання, збірки, 
навантаження і іншого роду дій з матеріальними предметами 
6. Зростання обсягів інтелектуальної праці 
7. Наростання інтенсивності інформаційних потоків 
8. Нерівномірність розміщення і обмеженість природних ресурсів на тлі прискореної 
динаміки науково-технічного прогресу 

9. Формування нових можливостей і рушійних сил економічного зростання, а саме 
мультиплікативний мережевих ефектів, умов зростаючої віддачі, інтелектуальних 
технологій та інтелектуальної ренти. 
10. Людський капітал стає найважливішим фактором економічного зростання 
11. Духовно-моральна нестабільність свідомості суспільства 
12. Несвоєчасність даного процесу в зв'язку з неготовністю зовнішнього середовища, або 
ж бізнес-структури, яка може відставати від змінених вимог і запитів споживачів 
13. Перехід на інтенсивні виробничі методи, шляхом підвищення використання 
нематеріальних ресурсів 
14. Активізація інвестиційних процесів і стимулювання інноваційного виробництва 
15. Додаткові можливості при комерціалізації об'єктів інтелектуальної діяльності 
16. Зниження витрат на виробництво і збільшення прибутку 
17. Революція традиційного способу життя 
18. Дегуманізація різних аспектів життя 
19. Домінування віртуальної реальності 
20. Комп'ютерна, ігрова, мережева залежність 
21. Пред'явлення нових вимог: наявність здатності і готовності до зміни діяльності, 
мобільності, перенавчання, опанування нової професії 
22. Небезпека прийняття рішень «машиною», що не прийнятні людині 
23. Небезпека втрати людиною розуміння сенсу прийнятих «машинами» рішень і логіко-
смислового ланцюга, щоб прийти до отриманого висновку – деградація розуміння 
причинно-наслідкових зв'язків і їх розривів 
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Продовження таблиці 3.10 
1 

24. Необхідність дієвого контролю з високим рівнем надійності над «машинами» - 
інтелектуальними помічниками людини 
25. Підвищення вимог до освітнього рівня членів суспільства 
26. Скорочення діяльності вимагає некваліфікованої праці 
27. Поява «інтелектуальних дармоїдів» – людей, що повністю довіряють «машинам» і 
прагнуть не робити ніяких інтелектуальних зусиль 
28. Негативний вплив комп'ютерів на психіку і творчі здібності людини, що призводить до 
серйозних психофізичних порушенням, знижує життєву активність і знищує творчу 
природу людини 
29. Домінування електронних грошей і платежів, віртуальних засобів розрахунків 
30. Тотальний контроль суми, часу, призначення, географії доходів та витрат фізичних та 
юридичних осіб 

 

Тому полярність впливу має розглядатися через ресурси в межах кожного 

елементу системи бізнес-структури, рис. 3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Ресурси елементів системної диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури (джерело: авторська розробка) 
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рішень. Темпи розвитку інформаційних технологій через швидкість, якість і 

доступність інформації дозволяють виконувати ці вимоги. З урахуванням 
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розширення сфери використання інформаційних технологій необхідно мати 

можливість в найкоротші терміни отримувати необхідну, достовірну та повну 

інформацію. Одним з найдоступніших в усіх відношеннях (вартість, відсутність 

часових і географічних обмежень), найбільш популярним джерел сьогодні є 

Інтернет. Інтернет допомагає не тільки знаходити необхідну інформацію, 

обмінюватися нею, повідомляти про результати своєї роботи, але і дає 

можливість дистанційного навчання, підвищення кваліфікації. Інтернет 

сьогодні є невід'ємною частиною діяльності бізнес-структур. 

Переваги, які дає використання інформаційних технологій, зумовлюють 

масовість їх застосування. Інформаційні технології відіграють істотну роль в 

процесах комунікації, отримання і накопичення нових знань. Електронні 

ресурси дозволяють підвищити ефективність використання часового ресурсу. 

Зручність і повнота Інтернет-ресурсів дозволяють знаходити достатньо 

інформації для поліпшення якості та ефективності освітнього процесу. Створені 

численні електронні архіви, які містять практично всі знання, накопичені 

людством і постійно поповнюються. 

Масовість і доступність інформації є важливими факторами 

інтелектуалізації та розвитку суспільства, тому функції, які виконують 

інформаційні технології, роблять їх використання виправданим і навіть 

необхідним. 

Серед великого числа позитивних сторін застосування інтернет-

технологій можна відзначити і широкий спектр негативних впливів, оскільки 

інформаційні технології дозволяють користувачам не тільки обмінюватися 

необхідною інформацією, а й виконувати деякі завдання замість людини, а 

цілий ряд завдань зводять до знаходження готової відповіді, що не завжди 

надає позитивний вплив на якість і ефективність прийняття управлінських 

рішень при аналогічних ситуаціях в майбутньому. 

Крім того, електронні ресурси дозволяють не тільки отримувати 

виконавцю певного завдання необхідні відомості для вирішення будь-якої 

задачі, але і дають можливість повністю скопіювати знайдену інформацію і 
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видати її за результат власної діяльності. Це призводить до помилкової оцінки 

компетенцій виконавця, що в подальшому, при інших обставинах, реалізація 

неправильно оціненої компетенції може стати причиною серйозних проблем і 

невдач діяльності бізнес-структури. 

Виконавець завдань бізнес-структури, що займається плагіатом, не тільки 

порушує права інтелектуальної власності, а й позбавляє себе можливості 

самостійно розібратися в проблемі. В процесі копіювання чужого тексту не 

потрібно придумувати щось нове, міркувати, робити відкриття. 

В сучасних умовах плагіат є серйозною проблемою для різних сфер 

діяльності, оскільки не дає якісно нових знань і навичок виконавцю. Ще одним 

негативним фактором використання електронних ресурсів є поширення 

всіляких сервісів, що виконують за виконавця завдання. Вони вміють 

виконувати різні розрахунки, креслення, видаючи не тільки готові відповіді, а й 

поетапні рішення. Замість того, щоб розвивати необхідні компетенції, 

виконавець може легко отримати рішення поставленої перед ним завдання, що 

не дає професійних знань. Такий підхід до виконання роботи негативно впливає 

на рівень знань виконавця і на діяльність бізнес-структури в цілому.  

Ще одним недоліком використання інформаційних технологій є 

недостовірність даних, що обумовлено можливістю зберігання та редагування 

даних в Інтернеті. Величезний масив інформації і легкість і швидкість її 

поширення не дають можливості проконтролювати її якість і достовірність. 

Величезна кількість неперевірених джерел, помилок і друкарських помилок 

можуть спричинити за собою помилки в своїй роботі. Спираючись на завідомо 

неправдиві дані, неможливо правильно вирішити задачу і отримати при цьому 

вірне рішення. 

Будь-який користувач може викласти у відкритий доступ результати своїх 

робіт, свої статті, висновки і припущення, при цьому достовірність їх і 

відповідність істині сумнівні. При цьому не накладається ніяких обмежень на 

використання цих даних, і немає ніякої гарантії, що ніхто не скористається 

ними в якості основи для своєї власної роботи. Що породжує цілий ланцюг 
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висновків і рішень заснованих на що не існують в реальності даних. 

Можливість легко і швидко викласти будь-які матеріали призводить до 

збільшення неправдивої інформації. Користування такої інформації призведе до 

хибності власних викладок і марно витраченого часу. Розвиток інформаційних 

технологій допомагає і сприяє отриманню нових знань, але воно може стати 

причиною невірно обґрунтованих рішень. Отже, необхідно враховувати 

негативні сторони використання електронних ресурсів і коректне їх 

застосовувати працівниками, а бізнес-структурі враховувати ці особливості і 

здійснювати моніторинг і контроль рішень виконавців, що дозволяє здійснити 

система когнітивної вищості бізнес-структури (п.1.3). 

Полярний вплив факторів на інноваційний розвиток бізнес-структури 

розглянуто через якісні характеристики менеджерів за віковою ознакою, табл. 

3.11-3.12, рис. 3.16-3.18.  

Рисунок 3.16 – Загальні кількість підприємств промисловості та послуг (крім 

управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за віком засновника (підприємця) (джерело: 

сформовано на підставі [199]) 

 

Мета дослідження факторів успіху в бізнесі полягає в тому, щоб виявити 

полярність факторів, що впливають – підтримують або перешкоджають успіху 

новонароджених підприємств. Представлена інформація про мотиви створення 
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бізнесу, обстеження бар'єрів і ризиків, з якими стикалися підприємці в перші 

роки існування, поточний стан підприємства і бізнес-плани на майбутнє.  

 

Таблиця 3.11  Кількість підприємств промисловості та послуг (крім 

управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за віком засновника (підприємця) (джерело: 

сформовано на підставі [199]) 

Країна У цілому Менше 30 років 
Від 30 до 39 

років 
40 років і 
більше 

Європейський 
Союз  

200923 27609 63894 109422 

Болгарія 25918 2855 7956 15107 

Чехія 17677 3205 6562 7910 

Данія 7433 937 2954 3542 

Естонія 2582 437 993 1152 

Франція 22181 1281 6214 14686 

Італія 37449 6053 12883 18514 

Латвія 7939 1379 3087 3473 

Литва 7704 479 2667 4558 

Люксембург 2867 231 591 2045 

Австрія 15088 940 6699 7449 

Португалія 49319 6988 16531 25801 

Румунія 70618 10843 17026 42749 

Словенія 2168 649 615 904 

Словаччина 10249 1359 4165 4725 

Швеція 5920 707 2391 2823 

 
Це дозволило виділити три групи за можливістю опанування нові 

професійні компетенції, що з’явилися в результаті інтелектуалізації: 

«покоління-е» (18-29 років), що опанують; «енерджайзери» (30-45 років), що 

наздоганяють можливість опанувати, «консерватори» (46-60 років), що не 

встигають опанувати (рис. 3.19).  



215 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Менше 30 років Від 30 до 39 років 40 років і більше

Болгарія Чехія Данія Естонія Франція
Італія Латвія Литва Люксембург Австрія
Португалія Румунія Словенія Словаччина Швеція

Рисунок 3.17  Кількість підприємств промисловості та послуг (крім 

управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за віком засновника (підприємця) (джерело: 

сформовано на підставі [199]) 

 

Таблиця 3.12  Кількість в ЄС підприємств промисловості та послуг (крім 

управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за рівнем освіти підприємця (джерело: сформовано 

на підставі [199]) 

 

Усі рівні 
ISCED  
1997 р. 

Початкова 
та нижча 
середня 
освіта 

(рівні 1, 2) 

Вища 
середня 
освіта 

(рівень 3) 

Пост- 
середня 

позашкільна 
освіта 

(рівень 4) 

Перша та 
друга 

ступінь вищої 
освіти (5 та 6 

рівнів) 
1 2 3 4 5 6 

Європейський 
Союз  

202048 37689 55794 65545 43019 

Румунія 71054 16356 4576 49156 966 
Португалія 49319 26173 11574 2993 8580 
Італія 37449 13340 18403 722 4984 
Болгарія 25918 481 8943 4400 12094 
Франція 22181 4967 7270 : 9944 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 
Чехія 18362 998 9397 2294 5673 
Австрія 15088 602 4476 4241 5768 
Словаччина 10249 1539 4877 351 3482 
Латвія 7939 139 2972 844 3984 
Литва 7704 67 947 1531 5159 
Данія 7433 1660 1543 1248 2982 
Швеція 5920 1082 2200 1161 1477 
Люксембург 2871 1564 432 441 434 
Естонія 2582 62 400 548 1572 
Словенія 2168 94 807 578 689 

 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Початкова та нижча середня освіта (рівні 1 та 2) 

Вища середня освіта (рівень 3)

Пост-середня позашкільна освіта (рівень 4) 

Перша та друга ступінь вищої освіти (5 та 6 рівнів)

Рисунок 3.18  Загальна кількість в ЄС підприємств промисловості та послуг 

(крім управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за рівнем освіти керівників (джерело: сформовано 

на підставі [199]) 

 

За кожною групою визначено переваги та недоліки якісних характеристик 

менеджера. Обґрунтовано, що протиріччя вікових груп дозволяє знайти баланс 

за рахунок невілювання недоліків однієї групи перевагами іншої з метою 

ефективного управління інноваційним розвитком, табл.3.13, рис.3.20. 

Фінансовий аспект диверсифікації інноваційного розвитку займає 

особливе місце, тому що фінансові кошти є в більшості випадків основою 
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появи інших ресурсів. В даний час фінансова система знаходиться в стані 

розвитку, що обумовлено процесами інтелектуалізації, результатом яких є 

цифровізація фінансово-кредитної сфери [215-219]. 

 

1 – Початкова та нижча середня освіта (рівні 1, 2 ); 2 – Вища середня освіта 
(рівень 3); 3 – Пост- середня позашкільна освіта (рівень 4); 5 – Перша та друга  

ступінь вищої освіти (5 та 6 рівнів) 
 

Рисунок 3.19  Кількість підприємств промисловості та послуг (крім 

управлінської діяльності холдингових компаній; державне управління та 

комунальні послуги; діяльність домогосподарств та поза територіальних 

організацій), що згруповані за рівнем освіти підприємця  

(джерело: сформовано на підставі [199]) 

 

Еволюція цифровізації фінансової сфери демонструє високу 

інтенсивність і динамічність починаючи з 1950 рр., зокрема: поява банківських 

карт (універсального продукту) і їх активне поширення для масового 

споживача роздрібного сегменту, розвиток і просування банківських продуктів 

і послуг; поява банкоматів (ATM) для зручності клієнтів і легкості проведення 

операцій з готівкою, які дозволили користуватися банківськими послугами за 
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Таблиця 3.13 – Сучасна характеристика кваліфікації менеджерів за віковими групами (за результатами власних 

досліджень станом на 01.06.2019 р.) 

Вікова група  Переваги Недоліки 

18-29 років 
«покоління - е»  

 

Швидка адаптація до змін, оперативність 
виконання завдань, надлишок вільного часу для 
навчання, швидке опанування цифрових технологій 
та гаджетів, відповідних оновлень, вільне 
володіння іноземними мовами (як найменш 3), 
оцінка здоров’я «5», підвищена оцінка почуття 
часу, територіальна мобільності 

Засвоєння навиків лише через візуалізацію та 
практичну реалізацію задач, слабкі знання теорії 
менеджменту, невеликий професійний досвід, 
цифрові технології та гаджети переважно 
використовуються на «побутовому» рівні, фривольна 
соціальна поведінка, вузька професійна спрямованість 
(спеціалізація), обмеження пам’яті, інертність (лінь 
переважає активність), цільова невизначеність, 
соціальна пасивність  

30-45 років 
«енерджайзери»  

Міцні фундаментальні знання теорії менеджменту, 
своєчасна адаптація до змін, своєчасне виконання 
завдань, повільне часткове опанування цифрових 
технологій та гаджетів, відповідних оновлень, 
оцінка здоров’я «4», реалістичне почуття часу, 
часткова універсальність професійних знань 
(менеджер у виробничої сфері), достатній 
професійний та життєвий досвід, активність 
переважає лінь, цілеспрямованість, соціальна 
активність 

Обмаль вільного часу для навчання, обмежене 
володіння іноземними мовами (не більш 1 – 
побутовий рівень), ліберальна соціальна поведінка, 
соціальний нейтралітет, відносна територіальна 
мобільність  

46-60 років 
«консерватори» 

Міцні фундаментальні знання теорії менеджменту, 
дипломатична соціальна поведінка, достатньо 
вільного часу для навчання, багатий професійний 
та життєвий досвід, універсальність професійних 
знань (інженер-економіст), відносна соціальна 
активність 

Дуже повільне, часткове опанування цифрових 
технологій та гаджетів, повільна адаптація до змін, 
оцінка здоров’я «3», занижена оцінка часу, затримка 
виконання завдань, обмеження пам’яті, відсутність 
володіння іноземними мовами, вгасання ділової 
активності, дезорієнтація цілей, відносна 
територіальна статичність 
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Рисунок 3.20 – Професійний розвиток менеджерів під впливом 

 інтенсивної інтелектуалізації (джерело: власна розробка) 

 
 

межами відділень банків; систематизація та автоматизація операцій на ринку 

цінних паперів з метою спрощення проведення фінансових транзакцій, 

створення електронних торговельних майданчиків (перша  NASDAQ); 

створення спеціальних електронних засобів обробки банківської інформації на 

основі спеціалізованих мікро-ЕОМ і як наслідок  скорочення витрат банків.
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З’явилася можливим забезпечити співробітника банку комп’ютером, як 

одиницею робочого місця; поява особливої екосистеми, що об'єднала 

інноваційні рішення і технології в області фінансових продуктів і послуг  

становлення галузі «фінансових технологій»; масове поширення інтернет-

комунікацій, що призвело до злиття традиційних операційних та інформаційних 

технологій, поширенню «розумних» машин. Що дозволило інформації стати не 

тільки інструментом створення цінності, а й самостійним товаром. 

Двохтисячні роки характеризуються особливою інтенсивністю 

цифровізації банківського сектора, що проявляється роботизацією, 

візуалізацією, появою інтернет-речей, а також створенням екосистем, які 

об'єднують людей і цифрових агентів S.M.A.R.T. 

За рахунок цифрової трансформації відбувається вдосконалення бізнес-

моделей і концепцій розвитку банківського сектора: від появи інтернет-

банкінга до трансформації традиційних грошових операцій. У найближчі 

десятиліття цифровий розвиток фінансового сектора буде прискорюватися, і 

раціональне управління цифрової трансформацією в банківському секторі стане 

невід’ємним перевагою в умовах конкурентної боротьби. 

З’явилися нові засоби розрахунків  електронні та цифрові гроші. 

Звернення електронних грошей відбувається через інтернет з використанням 

банківських рахунків при введенні і виведенні грошей з системи, наприклад 

ЯндексДеньги, Qiwi, WebMoney. Цифрові гроші ґрунтуються на принципово 

новій технології  технології блокчейн, що не піддаються державному 

регулюванню і звертаються без банківського посередництва, до них 

відносяться: криптовалюта, біткоіни, токени, Initial Coin Offering. 

У процесі формування системи електронних грошових розрахунків була 

створена організація ISO (International Standarts Organization), яка розробила 

певні стандарти на зовнішній вигляд пластикових карт; порядок нумерації 

(освіти) рахунків; формат магнітних смуг; формат повідомлення, що 

посилається власникові картки про його операціях. Членами ISO є такі великі 

емітенти карток, як VISA, Master Card, American Express. 
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Пластикові карти в ряді випадків виступають ключовим елементом 

електронних банківських та інших систем, поступово витісняючи чеки і чекові 

книжки. 

Використання кредитних карток істотно впливає на розвиток 

безготівкового грошового обороту, скорочує витрати обігу. Існують і деякі інші 

переваги: збільшення обороту і прибутку, посилення конкурентних переваг не 

тільки банків, але й підприємств роздрібної торгівлі, інших організацій, що 

приймають картки; наявність гарантії платежу; зростання зайнятості, наприклад 

в сфері зарубіжного туризму, та ін. 

Крім того, користування кредитною карткою докорінно змінює 

психологію клієнта, поволі прищеплюючи йому комп'ютерне мислення, уміння 

поводитися з технікою, розраховувати власні витрати на перспективу. 

Цифрова трансформація передбачає повсюдне впровадження сучасних 

способів надання банківських послуг. Кількість філій банків знижується, багато 

послуг переводяться в сферу онлайн-сервісів, особливо при видачі кредитів або 

інвестуванні коштів. Цифровізація банківського сектора має певні недоліки, 

зокрема старше покоління не встигає за процесами цифровізації і для нього 

повна відмова від традиційних способів ведення діяльності не є перевагою, 

хоча банкам вигідно повністю перейти на роботу в он-лайн режим, в 

майбутньому виключно на мобільних цифрових платформах. Однак, зміна 

поколінь впродовж 10-20 років нівелює цю проблему. Позитивним моментом 

застосування досягнень цифрових технологій є розширення клієнтської бази за 

рахунок майже повсюдної і цілодобової доступності банківських послуг. 

Процес цифровізації зачіпає аналіз досвіду роботи з клієнтами, цифровізацію 

банківських продуктів і послуг, внутрішні процеси бізнес-структур. 

Таким чином, визначено, що абсолютно всі ресурси бізнес-структури, 

способи та засоби їх залучення потрапляють під трансформаційні процеси 

інтенсивної інтелектуалізації, що має полярний вплив на мету, напрямки та 

вибір об’єкту диверсифікації інноваційного розвитку та має враховуватися на її 

етапах та фазах через відповідні управлінські рішення. 
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Визначення мети бізнес-структур в контексті інноваційного розвитку 

обумовлює напрямки диверсифікації: внутрішньої та/або зовнішньої 

спрямованості; освоєння супутнього виду діяльності по відношенню до існуючого; 

освоєння виду діяльності – різновиду існуючого; освоєння абсолютно нового для 

бізнес-структури виду діяльності. Специфіка диверсифікації з одного боку, має 

прояв через якісні та кількісні зміни об’єктів, з іншого – може відбуватися повна 

заміна об’єкту або його доповнення. Все це означає, що вектор диверсифікації 

спрямовується на об’єкт, визначає його якісні та кількісні зміни. Складність 

(тяжіння) об’єкту диверсифікації визнається через його можливість 

фрагментуватися на монооб’єкти, тобто складний об’єкт диверсифікації по суті є 

мультиоб’єктом. Якщо у фокус диверсифікації потрапляє мультиоб’єкт – мова йде 

про мультивекторну диверсифікацію. Мультивекторність стає необхідною умовою 

забезпечення конкурентоспроможності бізнес-структури в умовах інтенсивної 

інтелектуалізації.  

 

 

3.3 Ресурсне забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур 

 

 

Ресурсне забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку передбачає 

залучення зовнішніх або акумулювання чи перерозподіл внутрішніх ресурсів 

бізнес-структури. В умовах невідповідності якісних чи кількісних характеристик 

власних ресурсів бізнес-структури або їх відсутності актуальності набуває 

залучення ресурсів зі зовнішнього середовища. В сучасних умовах існує велика 

кількість вільних та доступних джерел та способів залучення майже усіх видів 

ресурсів для диверсифікації інноваційного розвитку на кожному її етапі за кожною 

фазою.  

Найбільш ємною за об’єктами та ресурсним забезпеченням, складною з 

позиції управління є диверсифікація виду економічної діяльності, що суттєво 
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змінює напрямки диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, тому 

доцільно розглянути всі види ресурсного забезпечення: фінансові ресурси; 

сировинні ресурси (матеріали); технічні ресурси (склад та стан обладнання); 

технологічні ресурси (технології); інформаційні ресурси; людські ресурси.  

Досліджено основні джерела забезпечення диверсифікації інноваційного 

розвитку кадрами: власними силами або за рахунок зовнішніх джерел. В 

умовах, якщо бізнес-структура має необхідну кількість персоналу, який має 

потенціал до реалізації етапів диверсифікації, але потребує спеціальної 

підготовки, рішенням проблеми може стати підвищення кваліфікації в 

напрямку диверсифікації інноваційного розвитку за рахунок професійних 

курсів, тематичних тренінгів, семінарів, конференцій. Існують два основних 

підходи: проведення занять досвідченими працівниками бізнес-структури або 

залучення лекторів, тренерів зі спеціалізованих навчальних та консалтингових 

організацій. Вдосконалення кадрів може відбуватися системно або спрямовано 

виключно на практичні аспекти. Лише відповідальний керівник фази 

диверсифікації інноваційного розвитку здійснює закріплення кадрів за етапами 

та відповідно вирішує тематику та способи навчання.  

В умовах нестачі кадрів, бізнес-структура в залежності від терміновості 

реалізації диверсифікації інноваційного розвитку може використовувати 

активну або пасивну тактику. Пасивна тактика передбачає розміщення об’яви 

щодо вакансій на власних ресурсах та чекати звернення пошукувача. Активна 

тактика залучення кадрів передбачає системний підхід, що місить з одного боку 

запити бізнес-структури до: рекрутингових (кадрових) агентств; центрів 

зайнятості, ЗВО, до спеціалізованих майданчиків з працевлаштування. З іншого 

боку  самостійний активний пошук бізнес-структурою претендентів на 

вакантні посади. 

Особливої уваги заслуговує ресурсне забезпечення інспіраційної фази 

диверсифікації, що задає інноваційний вектор, є підґрунтям інших фаз, в 

частині якої когнітивна диверсифікація спрямована саме на людські ресурси. 

Сьогодні ринок труда характеризується домінуванням чисельності безробітних 
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управлінців над кількістю існуючих вакансій. За даними Державної служби 

зайнятості – централізованої системи державних установ, діяльність якої 

спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України, 

станом на 01.06.2019 р. виокремлено [220]: 

 59 об’єктів управління за професією (посадою) топ-менеджмену (вищої 

ланки управління) «директор», за якими представлено кількість зареєстрованих 

безробітних та вакансій в Україні, табл. 3.14; 

 52 об’єкта управління у прив’язці до видів економічної діяльності за 

професією (посадою) середньої та нижчої ланки менеджменту «Менеджер 

(управитель)», за якими представлено  у табл. 3.15, кількість зареєстрованих 

безробітних та вакансій в Україні. 

Данні таблиць дозволяють визначити, які саме види економічної 

діяльності сьогодні гостро потребують керівників різних ланок управління.  

Заклади вищої освіти також виступають джерелом людських ресурсів. За 

даними власних досліджень встановлено, що середня кількість вступників на 

спеціальність «менеджмент» складає більш ніж 2500 осіб, табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.14 – Склад зареєстрованих безробітних та вакансій за 

професією (посадою) «Директор» (джерело: сформовано на підставі [220]) 

Назва професії (посади) 
Чисельність 
безробітних, 

осіб 

 Кількість 
вакансій, 
одиниць  

Дефіцит 
вакансій (-), 
дефіцит 
кадрів (+) 

1 2 3 4 
1. Директор (начальник, інший керівник) підприємства 11745 1553 -10192 
2. Директор комерційний 679 258 -421 
3. Директор установи (підприємства, організації) культури 
(кінотеатру, кіно відеопрокату, кіностудії та ін.) 

222 200 -22 

4. Директор виконавчий 291 161 -130 
5. Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації 
фізкультурно-спортивної спрямо 

1 062 143 -919 

6. Директор навчально-виховного закладу (середньої 
загальноосвітньої школи, спеціалі-зованої школи, гімназії, 
інтернату і т. Ін.) 

188 131 -57 

7. Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу 202 129 -73 
8. Директор фінансовий 289 114 -175 
9. Директор технічний 116 66 -50 
10. Директор дошкільного виховного закладу 105 64 -41 
11. Директор з виробництва 131 61 -70 
12. Директор відділення 355 56 -299 
13. Директор департаменту 197 56 -141 



225 

Продовження таблиці 3.14 
1 2 3 4 

14. Директор (керівник) малої торговельної фірми 5015 49 -4 966 
15. Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони 
здоров'я, освіти, культури і т. Ін. 

199 39 -160 

16. Директор з маркетингу 72 39 -33 
17. Директор (керівник) малого підприємства 
сільськогосподарського 

95 33 -62 

18. Директор філіалу 253 32 -221 
19. Директор (керівник) малого промислового підприємства 
(фірми) 

469 28 -441 

20. Директор з управління персоналом  105 23 -82 
21. Директор позашкільного закладу 20 23 3 
22. Директор школи (вищої спортивної майстерності, 
спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. Ін.) 

49 19 -30 

23. Директор навчального (навчально-тренувального) центру 5 13 8 
24. Директор кабінету (методичного, навчальнометодичного) 5 12 7 
25. Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського) 36 11 -25 
26. Директор з кадрових питань та побуту 25 10 -15 
27. Директор (керівник) малого будівельного підприємства 80 8 -72 
28. Директор з економіки 23 8 -15 
29. Директор бібліотеки 9 7 -2 
30. Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, 
складського) 

194 6 -188 

31. Директор підприємства установи виконання покарань – 
заступник керівника (директора, начальника і т. Ін.) Установи 
виконання покарань 

22 6 -16 

32. Директор-розпорядник 11 6 -5 
33. Директор пансіонату (кемпінгу) 13 5 -8 
34. Директор представництва 94 5 -89 
35. Директор програм (радіотелевізійних) 13 5 -8 
36. Директор (начальник) професійного навчально-виховного 
закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і 
т.ін.) 

23 4 -19 

37. Директор з транспорту 19 4 -15 
38. Директор лабораторії 16 4 -12 
39. Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу 
(технікуму, коледжу, ін- ституту, академії, університету і т. Ін.) 

5 3 -2 

40. Директор з матеріально-технічного постачання 21 3 -18 
41. Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. 
Ін.) 

721 3 -718 

42. Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, 
проектної) 

16 2 -14 

43. Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і 
т. Ін) 

3 2 -1 

44. Директор з капітального будівництва 7 1 -6 
45. Директор навчального пункту 4 1 -3 
46. Директор навчально-курсового комбінату 2 1 -1 
47. Директор науково-дослідного інституту 6 1 -5 
48. Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, 
радіотелевізійного і т.ін.) 

12 1 -11 

49. Директор театру-художній керівник (генеральний директор 
театру-художній керівник) 

9 1 -8 

50. Директор центру підвищення кваліфікації 2 1 -1 
51. Директор видавництва 10 0 -10 
52. Директор державного архіву 3 0 -3 
53. Директор контори 2 0 -2 
54. Директор навчально-виробничого комбінату 13 0 -13 
55. Директор обчислювального (інформаційнообчислювального) 
центру 

1 0 -1 
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Продовження таблиці 3.14 
1 2 3 4 

56. Директор установи (підприємства, організації) культури 
(кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіност 

37 0 -37 

57. Директор центру професійної орієнтації молоді 2 0 -2 
58. Директор центру соціальних служб для молоді 9 0 -9 
59. Директор центру соціальних служб для молоді 4 0 -4 
Разом  23336 3411 -19925 

 

Нажаль відсутні аналогічні дані щодо випускників ЗВО. Якщо 

припустити, що 25% студентів відраховуються з різних причин, то ця цифра 

складатиме 1875 осіб. 

 

Таблиця 3.15 – Склад зареєстрованих безробітних та вакансій за 

професією (посадою) «менеджер (управитель)» (джерело: сформовано на 

підставі [220]) 

Назва професії (посади) 
Чисельність 
безробітних

, осіб 

 Кількість 
вакансій, 
одиниць  

Дефіцит 
вакансій (-), 
дефіцит 
кадрів (+) 

1 2 3 4 
1. Менеджер (управитель) із збуту 7900 8232 332 
2. Менеджер (управитель) - керівники фінансових,  5007 4597 -410 
бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних 
підрозділів та інші керівники 

   

3. Менеджер (управитель) з постачання 1752 1431 -321 
4. Менеджер (управитель) з персоналу 1382 874 -508 
5. Менеджер (управитель) в оптовій торговлі 1012 839 -173 
6. Менеджер (управитель) з логістики 1101 661 -440 
7. Менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності, 
не віднесені до інших угруповань 

459 652 193 

8. Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 
непродовольчими товарами 

1117 628 -489 

9. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 1031 538 -493 
10. Менеджер (управитель) з реклами 749 405 -344 
11. Менеджер (управитель) з туризму 390 349 -41 
12. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку 1061 328 -733 

1 2 3 4 
13. Менеджер (управитель) з маркетингу 588 324 -264 
14. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 436 323 -113 
15. Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими 
товарами 

656 287 -369 

16. Менеджер (управитель) із надання кредитів 1209 271 -938 
17. Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 343 163 -180 
18. Менеджер (управитель) у сфері надання інформації 515 139 -376 
19. Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та 
непродовольчими товарами 

361 127 -234 

20. Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської 
діяльності 

185 119 -66 

21. Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 173 79 -94 
22. Менеджер (управитель) із страхування 265 74 -191 
23. Менеджер (управитель) в торговлі транспортними засобами 56 66 10 
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Продовження таблиці 3.15 
1 2 3 4 

24. Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті 99 57 -42 
25. Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) 32 36 4 
26. Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні) 69 32 -37 
27. Менеджер (управитель) систем якості 42 32 -10 
28. Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій 61 31 -30 
29. Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 134 31 -103 
30. Менеджер (управитель) ресторану 88 31 -57 
31. Менеджер (управитель) у готельному господарстві 65 21 -44 
32. Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими 
товарами та їх ремонті 

29 18 -11 

33. Менеджер (управитель) підприємства з приготування та 
постачання готових страв 

12 14 2 

34. Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері 
фінансів 

127 13 -114 

35. Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального 
господарства 

20 12 -8 

36. Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для 
третіх осіб 

64 11 -53 

37. Менеджер (управитель) у сфері видавничій діяльності 17 10 -7 
38. Менеджер (управитель) із фінансового лізингу 22 7 -15 
39. Менеджер (управитель) систем харчової безпеки 5 7 2 
40. Менеджер (управитель) з організації ефективного 
використання енергії (енергоменеджер) 

17 6 -11 

41. Менеджер (управитель) у соціальній сфері 40 6 -34 
42. Менеджер (управитель) із грошового посередництва 41 5 -36 
43. Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері 
страхування 

22 3 -19 

44. Менеджер із пенсійного недержавного страхування 3 3 0 
45. Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування 5 3 -2 
46. Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення 
електроенергії 

9 2 -7 

47. Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я 12 1 -11 
48. Менеджер (управитель) з маркетингу 18 1 -17 
49. Менеджер (управитель) з природокористування 2 1 -1 
50. Менеджер (управитель) на водному транспорті 5 1 -4 
51. Менеджер (управитель) банно-оздоровчого комплексу 1 0 -1 
52. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв'язків 5 0 -5 
Разом 28814 21901  -6913   

 

Якщо співставити це значення з кількістю підприємств з технологічними 

інноваціями 1838 од., то на кожне підприємство приходиться більш ніж один 

менеджер. Це значить, що на сьогоднішній день ЗВО повністю  

 

Таблиця 3.16 – Кількість вступників на спеціальність «менеджмент» у 

2017-2018 рр. по ЗВО України (джерело: сформовано на підставі [221]) 

2017 р. 2018 р. 
ЗВО 

бакалаври магістри бакалаври магістри 

1. Київський національний торговельно-
економічний університет 

445 192 318 144 
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Продовження таблиці 3.16 
1 2 3 4 5 

2. Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 

116 57 177 62 

3. НУ «Львівська політехніка» 155 202 173 225 
4. ХНУ імені В.Н. Каразіна 74 67 96 74 
5. НТУ «Харківський політехнічний 
інститут» 

127 68 80 78 

6. ЛНУ ім. Івана Франка 80 39 72 29 
7. Одеський національний морський 
університет 

68 30 64 23 

8. Миколаївський національний аграрний 
університет 

38 25 60 31 

9. Одеський національний економічний 
університет 

49 23 59 8 

10. НУ «Києво-Могилянська академія» 43 55 54 5 
11. ОНУ ім. І. І. Мечникова 53 53 54 43 
12. Одеський національний політехнічний 
університет 

72 35 51 35 

13. КНУ ім. Тараса Шевченка 50 52 43 46 
14. ОРІДУ НАДУ при Президентові України 41 24 24 20 
15. Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка 

41 50 24 51 

16. Чорноморський НУ імені Петра Могили 20 15 23 6 
17. НУК ім. адмірала Макарова 18 36 19 67 
18. Львівський інститут економіки і туризму 17 8 16 12 
19. НУ «Одеська юридична академія» - 11 13 13 
20. Одеський державний екологічний 
університет 

2 10 13 8 

21. Львівський навчально-науковий інститут 
Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи» 

4 16 12 12 

22. МНУ ім. В.О. Сухомлинського 8 16 4 23 
23. Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

0 0 3 0 

24. Київський університет туризму, економіки 
і права 

4 - 2 0 

Разом 1525 1084 1454 1015 

 

покриває потрібність інноваційного бізнесу в управлінських кадрах. Специфіка 

залучення працівників без досвіду роботи через ЗВО характеризується 

можливістю «вирощувати» кадри. Наприклад, студенти проходять практику на 

базі певної бізнес-структури та на обоюдних умовах залишаються там 

працювати до кінця та після набуття вищої освіти. Таким чином бізнес-

структура з одного боку, забезпечує практичні навички студенту, з іншого - має 

можливість спрямувати компетенції студента компетенціям бізнес-структури за 

рахунок спеціалізованого навчання. Однак такий підхід залучення кадрів 
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потребує більше часу, тому відноситься до пасивної тактики залучення 

людських ресурсів. 

Активна тактика бізнес-структури з пошуку персоналу передбачає 

створення та розміщення оголошення. Пошук кандидатів на оголошену посаду 

дуже відповідальний процес. Основними вимогами ефективного пошуку є 

якісне оголошення про вакансії і правильний вибір місця розміщення. 

Неправильно підготовлене і розміщене оголошення призводить до втрати часу і 

цінних кандидатів.  

В умовах інтелектуалізації економіки популярності набувають джерела 

інтернет-рекрутменту, асортимент яких з часом розширюється. Існує чотири 

принципові типи мережевих ресурсів інтернет-рекрутменту: сервіси вакансій, 

які ґрунтуються на заявках від роботодавців, майданчики здобувачів, сервіси в 

яких присутні і роботодавці і здобувачі, спеціалізовані сервіси-пошукачі. 

Дані джерела інтернет-рекрутменту в тій чи іншій мірі забезпечені 

інструментами, які дозволяють: продавати інформацію з бази даних резюме; 

здійснювати пошук як роботодавцям, так і шукачам; стежити за кар'єрними 

можливостями в кращих вітчизняних і зарубіжних компаніях; моніторити і 

дізнаватися про цікаві вакансії; здійснювати відкрите спілкування роботодавців 

та шукачів; спеціалізований пошук вакансій, опублікованих на веб-сайтах і 

порталах з працевлаштування; публікувати вакансії прямими роботодавцями та 

кадровими агентствами; розширений пошук вакансій за багатьма параметрами 

для отримання найбільш підходящих пропозицій роботи; отримати 

консультацію як правильно скласти резюме, як пройти співбесіду, як 

визначитися зі сферою діяльності [222-227].  

Кадрове агентство є незалежною компанією, що спеціалізується на 

підборі персоналу і також активно використовує інтернет-ресурси в своїй 

діяльності. 

Сервіси інтернет-рекрутменту можуть бути орієнтовані на професіоналів 

вищої та середньої ланки. Як правило, вакансії на роботу розподілені за 

тематичними блоками для зручності і прискорення пошуку, наприклад: 
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торгівля та продажу, IT, комп'ютери, зв'язок, маркетинг і реклама, 

адміністративний персонал та ін. В деяких сервісах оплата стягується тільки з 

одного боку, або з роботодавця або з здобувача. 

Існують спеціалізовані, вузькоспрямовані сайти з працевлаштування 

персоналу, зокрема в сфері домашніх послуг. 

Інтернет-дошка оголошень  це майданчик, де пропонують роботу 

найрізноманітніші компанії і приватні підприємці. Претендентами можу бути 

представники рідкісних спеціальностей, люди, які хочуть знайти підробіток, а 

також ті, у кого поки немає досвіду роботи. 

Найбільш популярними і результативними джерелами залучення 

персоналу є сайти з працевлаштування. Найбільш затребуваними в Україні 

сайтами пошуку роботи стали: work.ua, rabota.ua, jobs.ua, hh.ua (headhunter) і 

rabotaplus.ua. Тиражування оголошення на популярних сайтах допоможе 

швидше залучити потрібних кандидатів. Бізнес-структура може самостійно 

отримати необмежений доступ до бази резюме здобувачів. В якості фільтра 

існує можливість використання тестування для кандидатів. Крім того, окремі 

сайти надають послуги зі створення максимально ефективних оголошень про 

вакансії. 

Сьогодні соціальні мережі широко використовуються для пошуку 

фахівців вузького профілю. Одним з переваг розміщення поста про надання 

вакансії в соціальних мережах є можливість додавати посилання на анкети, 

опитувальники і тестування. Ще одним ефективним місцем розміщення 

оголошення є групи і спільноти, створені в соціальних мережах для 

спілкування професіоналів в певних сферах, в тому числі і для пошуку роботи. 

Можливості соціальних мереж дозволяють ознайомитися з резюме здобувача, 

подивитися його профіль, що дає уявлення про кандидата і допоможе 

визначитися з вибором. Найбільш популярними соціальними мережами для 

пошуку і розміщення вакансій і резюме є: LinkedIn (найбільш ефективна в 

пошуку top-менеджерів), Facebook (можливість залучення іноземних фахівців), 

ВКонтакте (формат професійних співтовариств, що дозволяє знайти фахівців у 
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вузькій сфері). 

В умовах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, коли її 

основою є монооб’єкт, може виникнути необхідність тимчасового залучення 

кадрів і навіть деяких фахівців для віддаленої роботи. Відповідним джерелом 

для таких умов є форуми фрілансерів. Сьогодні найбільш популярними сайтами 

для пошуку фахівців-фрілансерів є: freelancehunt.com, freelance.ru, 

freelance.com.ua, freelancerbay.com. Особливістю розміщення оголошення є те, 

що роботодавець описує свій проект і очікуваний результат. У відповідь 

потенційні виконавці висилають пропозицію щодо термінів виконання і оплати 

праці. 

Спеціалізовані форуми допоможуть знайти вузького фахівця, яких на 

сайтах працевлаштування дуже мало. Однак для пошуку відповідного 

кандидата необхідно докласти багато зусиль. Потрібна тривала листування і 

вміння оперувати професійною термінологією, щоб привернути увагу 

вакансією. 

Одним з ефективних джерел пошуку персоналу є сайт бізнес-структури, 

на якому розміщується оголошення про відкриті вакансії, де кандидати можуть 

залишити свої резюме. Багато претендентів цілеспрямовано моніторять сайти 

бізнес-структур, в яких вони хочуть працювати. Перевага таких кандидатів 

полягає в їх щирому інтересі до діяльності бізнес-структури і відповідно 

мотивації працювати. 

В умовах інтенсивної інформатизації суспільства один з класичних 

джерел пошуку персоналу відживає свій вік  друковані ЗМІ, проте їх 

електронні копії розміщуються на однойменних сайтах. Розміщуючи 

оголошення в друкованих виданнях, необхідно враховувати періодичність 

виходу і спосіб їх поширення. 

В умовах обмеження фінансових ресурсів, при необхідності модернізації 

парку обладнання або його окремих позицій, дієвим фінансовим інструментом 

вирішення даної проблеми може стати лізинг обладнання, що дозволяє бізнес-

структурі нарощувати продуктивність існуючої продукції або освоювати нове 
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виробництво без особливого збитку бюджету бізнес-структури. 

Використовуючи лізинг, бізнес-структура має можливість ефективно 

оновить або придбати основні фонди, не створюючи значного фінансового 

навантаження на операційні та податкові витрати. Це досягається за рахунок 

того, що лізинг обладнання є своєрідною формою банківського кредиту, мета 

якого – інвестування фінансових коштів в модернізацію виробництва з 

швидким терміном окупності. 

Лізинг обладнання є значущим в економічній сфері, що підтверджується 

його функціями [228-230]: 

 фінансової  лізинг дозволяє часткове покриття повної вартості 

обладнання на відміну від традиційних видів покупки, не потребує негайного 

покриття повних платежів, що дає можливість негайно приступати до 

виробничого процесу, не втрачаючи часу на зверненнях в банки за кредитами з 

високою ймовірністю відмови. Є більш гнучким способом інвестування, 

дозволяючи вибрати зручний варіант оплати, що задовольняє обидві сторони. 

При домовленості, виплачувати відсотки по лізингу можливо по завершенню 

звітного періоду з прибутку від діяльності, що не вимагає пошуку додаткового 

фінансування; 

 виробничої  лізинг дозволяє обійти фактор швидкого морального 

старіння обладнання, дає можливість його своєчасної заміни та ефективного 

використання. Дозволяє також врахувати фактор сезонності  лізинг 

виробничого обладнання сезонного виду економічної діяльності в той період, 

коли в цьому є необхідність; 

 збутової – переваги для виробників обладнання за рахунок 

нарощування попиту і освоєння нових ринків збуту, сприяють купівлі 

обладнання бізнес-структурам, які зазнають фінансових труднощів; 

 функція податкових, а також амортизаційних пільг  має вагомість для 

кожного учасника лізингової угоди за умови, що держава надає пільги, що 

скорочує витрати зокрема, бізнес-структури – лізингоодержувача. 

Використання лізингу вигідно як для лізингоодержувача, тому що 



233 

скорочує витрати, так і для лізингодавця, тому що дозволяє нарощувати 

прибуток без зайвих виробничих і підприємницьких зусиль. У порівнянні з 

кредитуванням, лізинг має більш широкий спектр можливостей від 

самостійного визначення умов угоди, розподіляючи лізингові виплати на 

оптимальний період. Скористатися лізингом обладнання  доступна 

можливість, як для великого, так і для малого бізнесу в будь-якій сфері 

економічної діяльності. 

Головною перевагою лізингу є його абсолютна рентабельність і окупність 

в набагато менші терміни, ніж в разі оформлення кредиту на покупку дорогого 

устаткування. 

Залежно від фінансових можливостей бізнес-структури, цілей і об'єктів 

диверсифікації інноваційного розвитку можна скористатися фінансовим або 

оперативним лізингом. 

Фінансовий лізинг передбачає отримання майна на тривалий термін і 

нагадує довгострокове кредитування. В цьому випадку, договір лізингу 

укладається на період, що дорівнює або менше терміну служби лізингового 

обладнання. Тривалий період регулярних лізингових платежів психологічно 

менше, хоча загальна сума виплат перевищує ціну обладнання. 

Фінансовий лізинг доцільно використовувати в умовах мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку, зокрема, коли мульти об’єктом 

виступає вид економічної діяльності  найскладніший і тривалий вид 

диверсифікації. 

Не дивлячись на те, що формально обладнання належить лізинговій 

компанії, бізнес-структура отримує право його ексклюзивного використання і 

обслуговування. Отримане обладнання можна викупити достроково, до 

закінчення дії договору лізингу. 

У разі, диверсифікації інноваційного розвитку коли мова йде про 

монооб’єкт і відповідно не таких великих термінах її реалізації й відповідно 

обладнанні, яке не потрібно на такий довгий термін, вдаються до оперативного 

лізингу. 
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Оперативний або сервісний лізинг, передбачає термін від двох до п'яти 

років, що значно менше тривалості служби обладнання і термінів фінансового 

лізингу. Його використовують переважно для техніки, у якій високі темпи 

«морального старіння», або ж для тимчасових потреб бізнес-структури. 

Відмінністю оперативного лізингу від фінансового, є той факт, що всі 

ризики і переваги не перекладаються тільки на одну бізнес-структуру. Бізнес-

структура не платить повну вартість обладнання, тому лізингова компанія 

розраховує передати його в лізинг іншому користувачеві або ж продати за 

залишковою ціною після закінчення договору. 

Таким чином, оперативний лізинг частіше зустрічається у випадках, коли 

обладнання буде щось коштувати після закінчення договору з клієнтом. 

Важливо відзначити, що оперативний лізинг передбачає техпідтримку і сервіс з 

боку лізингодавця. Оперативний лізинг також зручний для виконання разових 

робіт або реалізації окремого проекту. Зазначені висновки ґрунтуються на 

дослідженні діяльності найбільш успішних бізнес-структур, що спеціалізуються 

на ринку лізингових послуг в Україні, табл. 3.17.  

В Україні бізнес-структури вибирають фінансовий або оперативний 

лізинг в залежності від різних важливих для диверсифікації інноваційного 

розвитку факторів. По-перше, на вибір виду лізингу впливають плани щодо 

техніки в кінці терміну лізингу. 

Ще один фактор – постановка об'єкта лізингу на баланс бізнес-структури. 

Практично 90% міжнародних компаній, які є лізінгополучателмі, не хочуть 

ставити обладнання собі на баланс. Це завдання вирішує оперативний лізинг. 

Свою роль відіграє і податковий аспект. При фінансовому лізингу клієнт 

отримує податковий кредит від усієї вартості обладнання в момент постановки 

його на баланс. Лізинг може надавати повний комплекс супровідних послуг 

(технічне обслуговування, сервіс, адміністрування страхових випадків і т.д.) 

незалежно від того, який вид лізингу вибирають клієнти. 
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Таблиця 3.17 – Види лізингових послуг компаній України (джерело: 

сформовано на підставі авторських досліджень) 

Назва компанії Види  
ТОВ «УЛФ-Фінанс»,  Фінансовий, оперативний, зворотній лізинг м. Київ 

VAB Лізинг, м. Київ 
АГРО-лізинг, лізинг авто, обладнання, вантажівок, спецтехніки, 
зворотній лізинг, лізинг із залишковою вартістю  

Райффайзен Лізинг 
Аваль, м. Київ 

Фінансовий лізинг 

Альфа-Лізинг, ЦО в 
м.Києві, РП в 
Запоріжжі, Харкові, 
Львові та Одесі. 

Послуги фінансового і оперативного лізингу автотранспорту, 
сільськогосподарської техніки для приватних та комерційних 
цілей, комплексні послуги сервісного обслуговування і 
управління автопарком 

Ардіан-Лізинг, м. Київ 
Лізинг автотранспорту, будівельної та спеціальної техніки, 
ліквідного обладнання. Фінансує великі комплексні лізингові 
проекти в усіх галузях промисловості 

Астра Лізинг, м. Київ Послуги фінансового, оперативного та зворотнього лізингу 
АТОН - XXI, м. Київ Фінансовий та оперативний лізинг 

Богдан-Лізин, м. Київ  
Послуги фінансового і оперативного лізингу автотранспорту, 
спецтехніки та обладнання 

ВіДі Лізинг, м. Київ Послуги лізингу на комерційні та легкові автомобілі 
Порше Лізинг Україна, 
м. Київ 

Фінансовий та оперативний лізинг 

ТЕКОМ-Лізинг, м. 
Одеса 

Лізинг: вантажних, комерційних автомобілів, автобусів, водного 
транспорту, автомобілів для юридичних та фізичних осіб, 
сільськогосподарської техніки та спецтехніки, нерухомості для 
юридичних та квартир для фізичних осіб, устаткування, 
медичного обладнання та сфери horeca 

Украгролізинг, м. Київ Фінансовий лізинг 

Українська 
Інвестиційно 
Аналітична Компанія, 
м. Дніпро 

Лізинг автотранспорту (легкового, вантажного, 
спеціалізованого), лізинг спеціалізованої техніки, 
технологічного, харчового, торгового, холодильного та 
поліграфічного обладнання, обчислювальної та офісної техніки, 
систем кондиціонування 

Універсальна, м. Львів Послуги з фінансового та оперативного лізінгу 

Ексімлізінг, м. Київ 
Послуги фінансового і оперативного лізингу на автотранспорт, 
спеціальну техніку, обладнання, нерухомість 

ТОВ» Промагролізінг-
Україна», м. Київ 

Послуги з фінансового лізингу 

Приватбанк лізинг, вся 
Україна 

Лізинг сільгосптехніки Лізинг транспорту/спецтехніки та 
обладнання Зворотній лізинг 

 

Лізинг промислового устаткування завоював популярність завдяки 

широкому спектру переваг. Ключовими перевагами є: 

 лізингові платежі відносяться до частини виробничих витрат, що 

знижує оподатковуваний прибуток; 

 обладнання в лізингу не припускає необхідність виплачувати податок 
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на майно; 

 купівля обладнання за схемою лізингу забезпечує додаткове 

техобслуговування на вигідних умовах; 

 дає можливість скористатися прискореною амортизацією; 

 ефективний спосіб швидкого оновлення виробничих потужностей; 

 на відміну від кредитування, можливе повернення коштів у товарній 

формі, якщо відповідні умови прописані в договорі. 

Диверсифікація інноваційного розвитку бізнес-структури потребує 

потужного фінансування. Існують два загальних джерела – зовнішнє та 

внутрішнє. Внутрішнє джерело передбачає наявність фінансових ресурсів: 

статутного, додаткового, резервного капіталів, чистого і нерозподіленого 

прибутку; амортизації; кредиторської заборгованості; стійких пасивів; доходів 

майбутніх періодів; цільових надходжень; резервів майбутніх витрат і платежів. 

Обмеженість власних можливостей спонукає бізнес-структуру шукати 

додаткові джерела фінансових ресурсів у зовнішньому середовище. Класичним 

варіантом фінансового інвестування є кредитування діяльності бізнес-

структури банками. Сьогодні банки пропонують дуже багато фінансових 

продуктів в межах спеціалізованих програм (табл. 3.18), що з’ясовано у 

результаті дослідження 10 банків, що функціонують на території України: АК 

Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди 

Агриколь Банк, Укрсиббанк, Кредобанк, Прокредит Банк, ПУМБ, Альфа-Банк.  

Асортимент фінансових продуктів та програм обумовлений, перш за все, 

походженням засновників (власників) банку та його спеціалізацією. Доступний 

кредит для започаткування власної справи, фінансовий лізинг, розширена 

фінансова підтримка для малого та середнього бізнесу, програми в рамках 

німецько-українського фонду, фінансування сільськогосподарської діяльності, 

фінансування імпортних операцій. 

Програми підтримки енергоефективності та охорони довкілля, для 

підтримки розвитку бізнесу, депозитні програми для бізнесу, тарифний план 
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для фізичних осіб підприємців у сфері айті у національній та іноземній валюті, 

послуги з овердрафту для поточних витрат компаній, доступні кредити.  

 

Таблиця 3.18 – Банковські фінансові програми підтримки розвитку 

підприємництва в Україні (джерело: сформовано на підставі авторських 

досліджень) 

Назва  Програми підтримки розвитку підприємництва 

1 2 

АК 
Приватбанк  

1. Тарифний план Інкубатор. Тариф для підприємців, які тільки-но починають свій 
шлях у бізнесі 
2. Фінансовий лізинг. Можливість отримати обладнання для бізнесу у лізинг за 
низькою відсотковою ставкою 

Ощадбанк 
1. Меморандум щодо розширення фінансової підтримки малого та середнього 
бізнесу. Фінансування інвестиційних проектів малих та середніх підприємств в 
рамках програм Німецько-Українського фонду 

Укр 
ексімбанк 

1. Програми компенсацій для Агропромислового комплексу. Фінансова підтримка 
сільгоспвиробників: часткова компенсація вартості техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва; для розвитку фермерських господарств; державна 
підтримка галузі тваринництва 
2. Фінансування тваринництва. Часткова компенсація відсоткової ставки за 
банківським кредитом 
3. Програма кредитування «Білоруський імпорт». Пропонуються привабливі умови 
для придбання широкого переліку товарів білоруського виробництва, які 
реалізуються на території України 
4. Проект у сфері енергоефективності та охорони довкілля в секторі малого та 
середнього бізнесу в Україні. Передбачає фінансування проектів на підставі угоди з 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), що впроваджуються малими 
підприємствами та підприємствами із середнім рівнем капіталізації, а також 
проектів енергоефективного та екологічного спрямування 

Райффайзен 
Банк Аваль 

 

1. Кредит «Розвиток». Для підтримки розвитку бізнесу в країні 
2. Беззаставний кредит «Довіра». Для підтримки розвитку бізнесу в Україні, за 
рахунок надання кредитних коштів без застави 
3. Партнерські програми. Дають можливість придбати нову техніку й обладнання 
сільськогосподарські, а також засоби захисту рослин 
4. Програма кредитування клієнтів корпоративного, середнього та малого бізнесу за 
підтримки ЄІБ. Це спільна Програма з Європейським Інвестиційним Фондом (ЄІФ) 
та ЄС для підтримки українського бізнесу згідно з Угодою про поглиблену та 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі в рамках Східної ініціативи 

Креди 
Агриколь 
Банк  

1. Партнерська програма на придбання сільськогосподарської техніки та 
обладнання. Переваги: графік погашення кредиту адаптований до надходження 
коштів від реалізацію врожаю; знижений розмір початкового внеску; можливість 
отримати кредит на пільгових умовах, купуючи техніку у партнерів Банку 
2. Депозитні програми для бізнесу. Оптимальний вибір програм з розміщення 
тимчасово вільних коштів для отримання максимального додаткового прибутку 

Укрсиббанк  

1. Тарифні пакети «IT підприємець» у гривні та в іноземній валюті. 
Тарифний план для фізичних осіб-підприємців, зайнятих у сфері інформаційних 
технологій, у т.ч. для фрілансерів 
2. Програма «Легкий овердрафт». Надає доступне джерело фінансування для 
покриття поточних витрат компанії 
3. Програма SMART ГРОШІ. Оформлення кредиту відбувається при наявності 
мінімального пакету документів, результат рішення – протягом 2-х днів 
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Продовження таблиці 3.18 
1 2 

Кредобанк 

1. Агроінвестиція МСБ. Інвестиційний кредит на придбання, модернізацію, 
реконструкцію та перебудову основних засобів підприємств у сфері 
сільськогосподарського виробництва. 
2. Агротехніка МСБ. Інвестиційний кредит на придбання нової та вживаної 
сільськогосподарської техніки 
3. Кредитна лінія «Агро». Кредитний продукт, який дозволяє необмежену кількість 
разів користуватися довільними траншами кредиту в рамках встановленого ліміту. 
4. Програма з підтримки фінансування інвестиційних проектів малих та середніх 
підприємств за пріоритетними напрямками за рахунок коштів, отриманих від 
Німецько-Українського Фонду. Програма спрямована на підтримку фінансування 
інвестиційних проектів Позичальників, які виробляють імпортозамінну продукцію 
та планують розширити її збут на національному і світовому ринках 
5. Кредитування соціальних підприємств в рамках співпраці з WNISEF- фонд, що 
інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові, для 
реструктуризації та розширення бізнесу його портфельних компаній. 
6. Інвестиційний кредит. Фінансування довготермінових потреб бізнесу: 
будівництво нерухомості, придбання обладнання, купівля земельної ділянки  
7. Центр розвитку українсько-польського бізнесу. Для забезпечення комплексного 
та якісного обслуговування клієнтів українсько-польського бізнесу 

Прокредит 
Банк 

1. Спільна програма кредитування з Німецько-Українським Фондом. Передбачає 
кредитування СПД, підприємств малого та середнього бізнесу 
2. Програма фінансово-кредитної підтримки підприємств у м. Києві. Метою даної 
програми є впровадження прозорого та ефективного механізму фінансово-
кредитної підтримки (ФКП) суб’єктів малого та середнього підприємництва в місті 
Києві відповідно до кращого європейського досвіду задля збільшення інвестиційної 
та економічної активності, створення робочих місць 
3. Спеціальні умови кредитування від Європейського Інвестиційного Банку. У 
рамках такої інвестиційної програми, банк надає позичальнику знижену відсоткову 
ставку.  
4. Програма в рамках Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі. Надає можливість клієнтам отримувати фінансування на преференційних 
умовах 

ПУМБ 

1. Програма лояльності з валютних операцій. Програма лояльності для підтримки 
малого бізнесу, надання поліпшенихмов з валютних операцій. 
2. Тарифний пакет «Coder». Комплексне рішення, розроблене з урахуванням всіх 
потреб клієнтів – ФОП, які займаються в сфері інформаційних технологій, в т.ч. 
фрілансерів. 
3. Кредит на українську техніку від Техноторг. Державна компенсація – до 25% 
(для ФГ – до 40%) вартості техніки (без ПДВ) 

Альфа-Банк  
ШвидкоСтарт – кредит у формі овердрафт. Кредит до 25 000 грн. для нових клієнтів, 
який допоможе втілити бізнес-ідеї для власної справи 

 

Кредитування соціальних підприємств, інвестиційний кредит для 

фінансування довготермінових потреб бізнесу, кредитування розвитку 

українсько-польського бізнесу, програма фінансово-кредитної підтримки 

підприємств міста Київ, спеціальні умови кредитування від європейського 

інвестиційного банку, програма в рамках угоди про поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі, програма лояльності з валютних операцій, 
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тарифний пакет як комплексне рішення з урахуванням всіх потреб клієнтів які 

займаються у сфері інформаційних технологій, у тому числі фрілансерів, 

кредит на українську техніку. 

Ще джерелом, що здатне забезпечити диверсифікацію інноваційного 

розвитку бізнес-структури фінансовими ресурсами є благодійні фонди, табл. 

3.19.  

 

Таблиця 3.19 – Особливості діяльності благодійних фондів України 

(джерело: сформовано на підставі авторських досліджень) 

Назва 
благодійного 

фонду 
Програми підтримки розвитку підприємництва 

Благодійний 
фонд 

«Карітас 
УГКЦ» 

Проведення 7-ми бізнес-інкубаторів – програм бізнес-навчання для 
потенційних підприємців, які бажають відкрити власний бізнес. Проведення 
програм-акселерації – програм бізнес-навчання для існуючих підприємців, 
які вже мають власний бізнес і бажають його розширити. Надання 
індивідуальних фінансових грантів у розмірі до 30000 гривень на відкриття 
та до 80000 гривень на розвиток бізнесу 

МБФ 
«Добробут 
громад» 

Надання консультаційних та тренінгових послуг з розвитку підприємництва, 
кооперації, сімейних ферм. Підтримка розвитку АПК. Створення ланцюгів 
доданої вартості. Участь у законотворчих ініціативах 

БО «Фонд 
громади 

Житомира» 
 

Програма розвитку бізнесу ВПО та місцевих громад (у співпраці із 
Представництвом МОМ в Україні за підтримки UKAID та ЄС). У програмі 
беруть участь ВПО і житомиряни. Учасники проходять навчання із бізнес-
планування, готують та захищають свої бізнес-плани. Надає підтримку 
організаціям громадянського суспільства у вигляді міні-гранту. Кошти цього 
гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, 
коучів чи менторів. Проведення вебінарів та форумів 

Фонд 
«Зміцнення 
громад» 

 

Створення ефективної комунікаційної платформи для місцевих громад, 
бізнесу та влади. Залучення фінансово-матеріальних ресурсів для вирішення 
питань соціальної сфери. Налагодження системи надання грантової 
підтримки організаціям, установам, ініціативним групам 

 

За результатами дослідження діяльності благодійних фондів (табл. 3.20), 

що функціонують на території України визначено, що діяльність фондів 

характеризується: програмами бізнес-навчання для початківців та акселерації 

діючих підприємців з метою розширення бізнесу; наданням консультаційних та 

тренінгових послуг з розвитку підприємництва, кооперації, сімейних ферм; 

навчанням із бізнес-планування, створенням ефективної комунікаційної 

платформи для місцевих громад, бізнесу та влади; проведенням тематичних 
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вебінарів та форумів з підприємництва.  

На підставі власного досвіду, з’ясовано, що благодійний фонд може бути 

не лише організатором грантових проектів (ініціатором – засновником, що 

генерує ідеї грантів, здійснює залучення донорів, агітацію учасників, супровід 

гранту безпосередньо при його реалізації, через піклування умовами 

проведення). Коло завдань розширюється завдяки реалізованим грантовим 

програмам, що спрямовані на фінансову, консалтингову, кадрову та 

інформаційну підтримку. Саме результати реалізація цих проектів обумовили 

необхідність функціонування на базі благодійного фонду майданчику з 

працевлаштування, тобто благодійний фонд також можливо вважати ще й 

джерелом людських ресурсів для диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури.  

Фінансова підтримка програм благодійних фондів здійснюється в 

основному за рахунок зарубіжних грантів.  

Сьогодні в Україні існує велика кількість грантових програм з підтримки 

та розвитку підприємництва, зокрема у інноваційної спрямованості. Джерела 

грантовіх програм різноманітні, табл. 3.20 (додаток Е).  

Дослідження більш ніж 30 програм (конкурсів, грантів) дозволило 

визначити їх особливості, що відрізняються: конкурсами бізнес-планів для 

безробітних осіб; створенням експортних альянсів для співробітництва 

підприємств, що мають амбіції до підвищення інтернаціоналізації свого 

бізнесу; навчально-ознайомчими поїздками на тему інноваційного 

підприємництва до різних країн ЄС, налагодження контактів для можливої 

співпраці у майбутньому щодо розвитку інноваційного підприємництва; 

впровадженням EntreComp у реальні навчальні продукти, шляхом створення та 

розвитку партнерств на національному, регіональному та локальному рівнях; 

підтримкою політики розвитку підприємництва та інноваційних навчальних 

рішень; обранням інноваційних ідей зі сталого місцевого розвитку створенням 

інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту; обміном 

знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та мистецтв; підтримкою зусиль 
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країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих 

людей в системі освіти для мобільності та співпраці з країнами-партнерами.  

 

Таблиця 3.20  Зміст програм (конкурсів, грантів), що відкрити для 

українських підприємців (фрагмент) (джерело: сформовано на підставі 

авторських досліджень) 

Назва програми, 
(конкурсу, гранту) 

Зміст  

1. Програма EU 
Association Lab 

Перетворення інноваційної ідеї на євроітенграційний проект. Бізнес та громадські 
організації, разом з менторами та іноземними колегами, представниками органів 
державного управління можуть долучатися, аби підсилити експертизу команд  

2. Конкурс 
грантів на 
започаткування 
власної справи 

Конкурс бізнес-планів для безробітних осіб, які успішно пройшли навчання 
Волинського ресурсного центру за програмою Міжнародної організації праці «Розпочни 
та вдосконалюй свій бізнес». Умовою конкурсу є передбачення створення умов для 
самозайнятості та/або створення додаткових робочих місць, у тому числі для членів 
сімей заявників 

3. Програма 
USAID 
«Конкурентоспром
ожна економіка 
України»  

Впровадження однієї грантової діяльності, пов’язаної з формуванням експортного 
альянсу. Експортний альянс – це платформа для співробітництва підприємств, що 
мають амбіції до підвищення інтернаціоналізації свого бізнесу. Заявки в рамках цього 
ЗПЗ прийматимуться від зареєстрованих в Україні приватних підприємств та 
неурядових організацій. Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до 
правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх 
процедур управління грантами Програми КЕУ 

4. Інноваційне 
підприємництво у 
Польщі: досвід, 
перспективи, 
знання 

6-денна навчально-ознайомча поїздка на тему інноваційного підприємництва до Польщі 
в рамках Warsaw Industry Week. Мета візиту: перейняття досвіду та практики у 
європейських підприємств, бізнес-акселераторів, бізнес-інкубаторів у сфері 
інноваційного підприємництва, ознайомлення з практиками реалізації Стартап проектів 
та їх підтримки у Польщі, налагодження контактів для можливої українсько-польської 
співпраці у майбутньому щодо розвитку інноваційного підприємництва 

… … 

31. Програма 
«Initiative East» в 
рамках ПВЗВТ 

Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування; 
Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих 
мікропідприємств; надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним 
виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі 

32. FASEP 

Фінансування надається для проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або 
технічної допомоги. Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в 
рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких 
можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнання, інженери, 
розробники, тощо). FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на реалізацію 
інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та проектів 
сталого розвитку. Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в 
рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких 
можуть бути використанні французькі «зелені» та інноваційні технології 

33. Глобальний 
інноваційний фонд 
GIF 

Глобальний інноваційний фонд інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на 
поліпшення життя і можливості мільйонів людей в країнах, що розвиваються. Завдяки 
своїй програмі грантів вони шукають інноваційні рішення глобальних проблем в галузі 
розвитку, особливо для бідних і уразливих груп населення. GIF підтримує команди з 
соціальних підприємств, комерційних фірм, некомерційних організацій, державних 
установ і дослідників у всіх відповідних секторах 

 

Крім того існують спеціалізовані програми, що спрямовані на певного 

учасника, зокрема на управлінців підприємств, які займаються переробкою, 
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захороненням та управлінням твердими побутовими відходами.  

Активно реалізуються програми з: транскордонного обміну з метою 

набуття навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють малими 

підприємствами в інших країнах-учасниках; отримання фінансування для 

малого і середнього бізнесу; навчання та адресної підтримки підприємств, 

очолюваних жінками, і тих, які працюють в сфері зеленої економіки. В межах 

грантів проводяться тренінги для представників об’єднань, що присвячені 

питанням організаційної структури та управління. Існують програми на 

втілення інноваційних ініціатив підлітків та молоді, освітні програми для 

українських підприємців, що бажають почати експортувати, та для фахівців в 

експорті, які бажають систематизувати і поглибити свої знання та професійні 

навички. Проводяться конкурси ідей, конкурс малих бізнес-грантів на 

започаткування, відновлення чи розширення мікро-, малих та середніх 

підприємств на підконтрольних Уряду України територіях Луганської та 

Донецької областей. Надається консультаційна допомога спеціалістів з метою 

підтримки малих та середніх підприємств, органів комунального управління, 

економічних об’єднань, соціальних та медичних закладів, а також шкільних та 

професійних освітніх закладів. Здійснюється допомога інноваційним і 

перспективним IT-проектам стати компаніями світового рівня, річний супровід 

зростання бізнесу підприємця: допомога у формуванні чіткої бізнес-моделі, 

збуті товарів та послуг, консультації з ведення бізнесу. Реалізовуються 

програми підтримки аграрного і сільського розвитку», надається адресна 

фінансова та технічна допомога пріоритетним виробничо-збутовим мережам в 

агрохарчовій галузі, інвестуються фінансові ресурси в соціальні інновації.  

Знання джерел ресурсного забезпечення їх особливостей дозволить 

менеджерам з персоналу швидко впоратися з поставленим завданням  з 

мінімальною втратою часу і коштів. Встановлена залежність ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації від її об’єкту та тяжіння останнього до інших 

об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, що впливає на вибір 

виду та джерела ресурсного забезпечення. Зазначене віддзеркалюється у стратегії 
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диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури.  

Запропоновано стратегічний базис диверсифікації, який спирається на 

поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та векторний підходи. 

Це дозволяє розглядати бізнес-структуру як відкриту систему, яка має зовнішні 

та внутрішні можливості та виклики, варіативність співставлення яких визначає 

вибір векторів диверсифікації інноваційного розвитку.  

Це стає основою системної мультивекторної стратегії, яка багатогранно 

висвітлює можливості бізнес-структури за рахунок диверсифікації в умовах 

інтелектуалізації економіки, рис. 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.21 – Концепція системної мультивекторної стратегії диверсифікації 

(джерело: авторська розробка) 

 

Стратегія системної мультивекторної диверсифікації припускає два 

альтернативних або сінергійних варіанта: з одного боку стратегія розглядається 
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як концепція на основі безперервного впровадження інновацій; з іншого – як 

стратегічне управління, яке покликане доповнювати у всіх функціях оперативне 

управління, проте з орієнтацією на довгострокові цілі адаптації до змін у 

зовнішньому середовищі. Концепція передбачає одночасне та порівняльне 

оцінювання елементів першого та другого блоків, рис. 3.22, що дозволяє бізнес-

структурі визначити доцільності диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури, зокрема вектору інноваційного розвитку та об’єкту диверсифікації. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Рисунок 3.22 – Визначення доцільності диверсифікації інноваційного  

розвитку бізнес-структури (джерело: авторська розробка) 

 

Стратегія як шаблон дій може застосовуватися в рамках різних умов. 

Основним завданням менеджменту при даному підході стає виявлення 

реальних проблем, які вирішуються за допомогою певних інструментів, одним з 

яких може бути шаблон стратегії. Існує велика кількість шаблонних стратегій, 

але вони повністю не враховують специфіку бізнес-структури. Авторський 

підхід передбачає формування власних шаблонів стратегій, за моно- і або 

мультиоб'єктами диверсифікації за векторами інноваційного розвитку. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

Інтелектуалізація економіки в частині загальної глобальної 

інтелектуалізації суспільно-економічних процесів і явищ та безперервного 

інтелектуального розвитку людини значно обумовлено глобальним 

застосуванням інформаційних технологій та їх безперервним вдосконаленням. 

Прорив в області інформаційно-комунікаційних технологій є технічною 

основою глобалізації. Остання характеризується світовою економічною 

інтеграцією країн через глобальний розподіл виробництва товарів і послуг, 

збільшення обсягів і видів міжнародної торгівлі, зменшення обмежень на 

проникнення капіталу та інвестицій, глобальне поширення аутсорсингової 

діяльності, зростання масштабів робочої сили, прискорене поширення 

технологій у всьому світі, особливо в сфері комунікацій.  

Європейський Союз є одним з центрів тяжіння глобалізаційних процесів, 

своєрідною «вітриною сталого інноваційного розвитку», науково-технічних 

досягнень, виробництва інноваційної продукції. Саме тому в контексті 

прогнозування інноваційного вектору диверсифікації бізнес-структур 

проведено аналіз шести країн ЄС, що представлені двома групами за: ступенем 

інноваційної потужності – Великобританія, Німеччина, Франція; належністю у 

минулому до країн «соцтабору» та транскордонності – Польща, Румунія, 

Угорщина. Такий підхід дозволив дослідити та визначити світові тренди 

інноваційної діяльності бізнес-структур, зокрема передумови та домінантні 

вектори інноваційного розвитку, можливостей диверсифікації в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки. Встановлено, що у країнах ЄС існують 

чотири найбільш поширених за кількістю підприємств види економічної 

діяльності, у порядку їх зменшення: загальна економія бізнесу; ремонт 

комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових товарів; оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автомобілів і мотоциклів; професійна, наукова та 

технічна діяльність; будівництво, де лідером першої групи є Франція, другої – 
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Польща. Частка інноваційно-активних підприємств в загальної кількості країн 

першої групи значна: Німеччина – 63,7%, Великобританія – 58,7%, Франція – 

57,7%. Навпаки складається ситуація у країн другої групи: Угорщина – 29%, 

Польща – 22%, Румунія – 10,2%.  

Отримані результати аналізу демонструють та підтверджують полярність 

впливу чинників глобалізації, що має прояв через конкурентоспособность 

бізнес-структур. З одного боку, бізнес-структури виробничої сфери, яка 

характеризується зменшенням частини матеріального виробництва, стикаються 

з посиленням конкуренції через обмеження конкурентних можливостей, 

зокрема, уніфікація призводить до виробництва однотипної продукції, що 

істотно зрівнює виробників і обумовлює посилення цінової і видової 

конкуренції. Останнє вимагає від керівництва креативного підходу, 

інноваційних рішень, в тому числі за рахунок диверсифікації основних 

властивостей продукції. З іншого боку, інтенсивне зростання частки сфери 

послуг тягне за собою збільшення числа конкурентів, що також вимагає 

розвитку конкурентних переваг за рахунок своєчасної диверсифікації 

інноваційного розвитку в різних областях господарської діяльності, зокрема з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Своєчасність появи 

інноваційних рішень обумовлено максимальним скороченням часового лага 

між цілями і засобами їх досягнення, що висуває жорсткі вимоги до вищого 

менеджменту щодо вивчення, сприйняття та впровадження оптимальних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють управляти 

конкурентоспроможністю бізнес-структури. Таким чином, інтелектуалізація 

містить компенсаторні можливості невілювання негативних наслідків 

глобалізації, через забезпечення конкурентних переваг за рахунок 

диверсифікації інноваційного розвитку в різноманітних областях господарської 

діяльності бізнес-структури. У зв'язку з цим інноваційні можливості 

підприємств, що формуються за допомогою безпосередньої участі людського 

капіталу, набувають стратегічного значення. 
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Полярний вплив факторів на інноваційний розвиток бізнес-структури 

розглянуто через якісні характеристики менеджерів за віковою ознакою. Це 

дозволило виділити три групи за можливістю опанування нові професійні 

компетенції, що з’явилися в результаті інтелектуалізації: «покоління - е» (18-

29 років), що опанують; «енерджайзери» (30-45 років), що наздоганяють 

можливість опанувати, «консерватори» (46-60 років), що не встигають 

опанувати.  
 

За кожною групою визначено переваги та недоліки якісних характеристик 

менеджера. Обґрунтовано, що протиріччя вікових груп дозволяє знайти баланс 

за рахунок невілювання недоліків однієї групи перевагами іншої з метою 

ефективного управління інноваційним розвитком. 

Визначення мети бізнес-структур в контексті інноваційного розвитку 

обумовлює напрямки диверсифікації: внутрішньої та/або зовнішньої 

спрямованості; освоєння супутнього виду діяльності по відношенню до існуючого; 

освоєння виду діяльності – різновиду існуючого; освоєння абсолютно нового для 

бізнес-структури виду діяльності. Специфіка диверсифікації з одного боку, має 

прояв через якісні та кількісні зміни об’єктів, з іншого – може відбуватися повна 

заміна об’єкту або його доповнення. Все це означає, що вектор диверсифікації 

спрямовується на об’єкт, визначає його якісні та кількісні зміни. Складність 

(тяжіння) об’єкту диверсифікації визнається через його можливість 

фрагментуватися на монооб’єкти, тобто складний об’єкт диверсифікації по суті є 

мультиоб’єктом. Якщо у фокус диверсифікації потрапляє мультиоб’єкт – мова йде 

про мультивекторну диверсифікацію. Мультивекторність стає необхідною умовою 

забезпечення конкурентоспроможності бізнес-структури в умовах інтенсивної 

інтелектуалізації.  

Запропоновано наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури, які розкривають залежність ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації від її об’єкту та тяжіння останнього до інших 

об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, що впливає на вибір 

виду та джерела ресурсного забезпечення. Ресурсне забезпечення представлено 
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через: фінансові ресурси; сировинні ресурси (матеріали); технічні ресурси (склад 

та стан обладнання); технологічні ресурси (технології); інформаційні ресурси; 

людські ресурси. Доведено, що найбільш ємною за об’єктами та ресурсним 

забезпеченням, складною з позиції управління є диверсифікація виду економічної 

діяльності, що суттєво змінює напрямки диверсифікації інноваційного розвитку.  

Запропоновано стратегічний базис диверсифікації, який спирається на 

поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та векторний підходи. 

Це дозволяє розглядати бізнес-структуру як відкриту систему, яка має зовнішні 

та внутрішні можливості та виклики, варіативність співставлення яких визначає 

вибір векторів диверсифікації інноваційного розвитку. Це стає основою 

системної мультивекторної стратегії, яка багатогранно висвітлює можливості 

бізнес-структури за рахунок диверсифікації в умовах інтелектуалізації 

економіки. Стратегія системної мультивекторної диверсифікації припускає два 

альтернативних або сінергійних варіанта: з одного боку стратегія розглядається 

як концепція на основі безперервного впровадження інновацій; з іншого – як 

стратегічне управління, яке покликане доповнювати у всіх функціях оперативне 

управління, проте з орієнтацією на довгострокові цілі адаптації до змін у 

зовнішньому середовищі. Стратегія як шаблон дій може застосовуватися в 

рамках різних умов. Основним завданням менеджменту при даному підході 

стає виявлення реальних проблем, які вирішуються за допомогою певних дій та 

інструментів, одним з яких може бути шаблон стратегії. Існує велика кількість 

шаблонних стратегій, але вони не враховують повною мірою специфіку бізнес-

структури. Запропонований підхід передбачає формування власних шаблонів 

стратегій, за моно- і / або мультиоб'єктами диверсифікації для різних векторів 

інноваційного розвитку. 

 

Основні положення розділу 3 відображені здобувачем у таких наукових 

публікаціях: [1, 6, 7, 12, 25, 33, 36, 38], наведених у додатку З. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

 

 

4.1 Системний підхід до формування стратегії мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

 

 

На підставі проведений досліджень, на засадах пєоднання процесного, 

системного та векторного підходів розроблено концептуальну модель 

системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури (рис. 4.1), яка містить послідовно залежні фази: інспіраційну, 

підготовчу, реалізаційну, завершальну. Інспіраційна фаза представлена 

когнітивною диверсифікацією, яка охоплює блоки «передумови», «система 

когнітивної вищості» та «коригування», де останній блок пов’язує перші два. 

Блок «передумови» послідовно базується на: полярності випадкових та 

передбачуваних зовнішніх та внутрішніх тригерів диверсифікації; готовності 

управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінки когнітивної вищості бізнес-

структури. Коригування готовності до змін управлінських кадрів всіх рівнів та 

формування відповідних знань можливе за рахунок одночасного використання 

блоків «передумови» та «система когнітивної вищості», що надає можливість 

адаптації бізнес-структури до існуючих викликів та своєчасної диверсифікації 

інноваційного розвитку, (рис. 4.2).  

Модель надає можливість адаптації та своєчасної диверсифікації 

інноваційного розвитку за рахунок посилення значимості когнітивної 

диверсифікації, яка задає начальні умови та забезпечує координацію 

диверсифікації інноваційного розвитку до її завершення.  

Тобто підготовка менеджменту є пріоритетною задачею диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки.  
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Рисунок 4.1 – Когнітивна диверсифікація інноваційного розвитку бізнес-структури як початок системної диверсифікації 
(джерело: авторська розробка)
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Рисунок 4.2 – Когнітивна диверсифікація: концептуальне бачення 

(джерело: авторська розробка) 

 

Таким чином, до основних завдань, які виокремлює модель системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури під 

впливом тригерів віднесено: усвідомлення необхідності та підготовка 

менеджменту всіх ланок до змін; вибір вектору диверсифікації; вибір об’єкту 

диверсифікації; вибір ресурсів; вибір стратегії диверсифікації. Тригери можуть 

впливати на задачі диверсифікації інноваційного розвитку як диференційовано 

так й комплексно. Майже кожний тригер має полярний вплив, тобто як 

негативний так й позитивний прояв тригеру здатні сприяти диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури.  

Складність диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, що 

має прояв її мультивекторністью та системністю потребує потужного 

професійного управління та повного ресурсного забезпечення реалізації. На 

наш погляд, системну мультивекторну диверсифікацію доцільно розглядати в 

комплексі з менеджментом змін (Change Management) [236-242], проектним 

менеджментом (Project management) [243-247] та ризик-менеджментом (Risk 

management) [231-235]. 

Зміни в бізнес-структурі, які плануються, організовуються і 

контролюються в області стратегії, виробничих процесів, структури і культури 

охоплює концепція управління змінами (менеджмент змін). Менеджмент змін 
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охоплює специфічні питання управління бізнес-структурою, включаючи 

організаційні, кадрові, комунікаційні та інформаційні аспекти. 

Для своєчасного проведення змін (диверсифікації) бізнес-структура 

повинна проводити моніторинг навколишньої системи оточення, визначати 

тригери і потреби в змінах (диверсифікації). Виділяють компоненти 

навколишнього середовища, в яких можуть відбуватися зміни: економічні 

(глобалізація або диференціація ринку); технологічні (інтенсивна дифузія нових 

технологій), політико-правові (законодавчі зміни), соціально-культурні 

(демографічні, трансформація цінностей) і фізико-екологічні (клімат, екологія) 

зміни. 

Бізнес-структура, яка планує диверсифікацію інноваційного розвитку, 

перш за все, фокусується на власних можливостях – виробничих (важливих 

господарських локаціях, організації і реалізації виробничого процесу, культурі 

компанії, техніці, власності і її правовому захисті) і кадрових параметрах 

(психологічному сприйнятті змін персоналом, особистих амбіціях, можливості 

кар'єрного і професійного зростання, готовності до роботи в команді). 

Система управління змінами передбачає, що менеджери взаємодіють з 

топ-менеджерами для визначення напрямків майбутніх змін (векторів 

диверсифікації) задля керування даними змінами бізнес-структури. Менеджери 

змін гарантують якісну підготовку персоналу, ефективне навчання, моніторинг 

та сприяння позитивному сприйняттю змін персоналом бізнес-структури. 

Управління змінами бізнес-структури – це розуміння менеджерами 

корпоративної стратегії і психології людей, а не тільки навчання персоналу або 

інформування про зміни. 

Проектний менеджмент використовує механізми, принципи, технології 

управління, об'єктами якого є проекти, програми, портфелі проектів (програм) 

за етапами їх життєвого циклу. Предметом проектного менеджменту є 

організаційні проектні структури, команда проекту, ризики проекту, проектне 

фінансування, вартість і якість проекту, маркетинг проекту, оптимізація 

комунікацій проекту, інтереси зацікавлених сторін проекту та ін. 
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Детальне планування, є однією з важливих функцій проектного 

менеджменту, що дозволяє досягти поставленої мети, а також забезпечити 

контроль етапів намічених робіт, їх відповідність запланованим параметрам, 

включаючи витрати, час і інші ресурси. На відміну від традиційного 

менеджменту, проектний менеджмент має ряд особливостей: проектний 

менеджмент прагне до досягнення певної, заданої мети; орієнтований на 

результат (підсумок); строго обмежений як в фінансах, так і в часі; ретельно 

плануються ресурси,що мають використовуватися; в більшій мірі орієнтується 

на визначення, а потім і досягнення цілей; немає спільної робочої норми, а є 

прийняття проекту по закінченню. Крім того, проектний менеджмент 

характеризується передбачуваною надійністю, присутністю різноманітності, 

відданістю пріоритету ненормованості. На відміну від традиційного 

менеджменту, де притягнутий постійний персонал, в проектному – проектна 

команда, яка може змінюватися в залежності від проекту. 

Порівняльний аналіз проектного менеджменту та управління змінами 

дозволив підтвердити необхідність їх інтеграції через фокусування на створенні 

успішних змін (диверсифікації/проекту) бізнес-структури. Доповнюючи один 

одного, проектний менеджмент здебільшого спрямований на технічну сторону 

змін (проекту/диверсифікації), а управління змінами – на роботу з персоналом. 

Технічне забезпечення змін (проекту / диверсифікації), як область 

застосування проектного менеджменту, включає в себе процеси запуску 

планування, виконання, контролю і завершення змін (проекту / диверсифікації). 

Основними інструментами реалізації цих процесів є: звіти про завершені 

ділянки робіт, статут проекту, кейси, деталізація робіт, проект бюджету, 

розподіл ресурсів, графік, моніторинг. Це означає, що ефективне рішення в 

рамках проекту (диверсифікації) має бути сплановано і розроблено, прийнято 

до виконання. 

Як область застосування управління змінами, робота з персоналом, може 

бути представлена як організаційний процес з послідовними етапами: 

підготовка до змін (проекту / диверсифікації); управління та сприяння змінам 
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(проекту / диверсифікації); індивідуальна робота з персоналом за допомогою 

різних тренінгових технік. Основними інструментами можуть бути – плани 

коучингу і тренінгу, індивідуальна модель змін, оцінка готовності персоналу до 

змін, управління опором, плани комунікації, підтримка. Після проходження 

всього ланцюжка, в результаті роботи, вибирається, приймається і реалізується 

рішення через засвоєння і здійснення його на практиці. 

Як подібності так і відмінності менеджменту змін і проектного 

менеджменту сприяють їх інтеграції в умовах диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури, що забезпечує ефект синергії. 

До подібностямей проектного менеджменту та управління змінами 

відносяться: супровід процесів; наявність власного інструментарію; робота на 

задоволення специфічних потреб проекту або ініціативи; головна мета – 

приносити користь бізнес-структурі, створюючи і впроваджуючи зміни; 

відсутність приписів дійсних змін; паралельне використання для успіху 

проекту. Основні відмінності полягають в наступному: 

 локація використання: проектний менеджмент вирішує здебільшого 

технічні питання, а управління змінами – робота з персоналом; 

 довіра: проектний менеджмент є популярнішим в силу давності 

існування і тому користується великою довірою, ніж менеджмент змін; 

 обґрунтованість корисності: від проектного менеджменту не вимагають 

обґрунтувань корисності; 

 вміння і компетенції: для успішної роботи як в проектному 

менеджменті так і в управлінні змінами потрібні різні компетенції та навички. 

Доцільність інтеграції проектного менеджменту та управління змінами 

може розглядатися, в ресурсної перспективі і як комплексність розв'язуваних 

завдань. 

Організаційний аспект інтеграції проектного менеджменту та управління 

змінами можна представити двома альтернативними блоками, зміст яких не 

позбавлений як плюсів так мінусів: 
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 функцію управління змінами можна передати одному з членів 

проектної команди. Позитивним аспектом цього підходу є залучення члена 

проектної команди до управління змінами, який добре розуміє суть проекту. 

Крім того, звітність буде вестися безпосередньо всередині проекту. Негативним 

моментом підходу є недостатня компетентність спеціаліста по проектам в 

питаннях управління змінами. Існує ризик, що показникам управління змінами 

не приділятиме належну увагу; 

 проект в контексті управління змінами підтримує група з персоналу, 

який не відноситься до проектної команди. Найсуттєвішим позитивним 

аргументом в цьому випадку є залучення досвідчених і компетентних практиків 

в особі спеціально навчених і сертифікованих професіоналів, з досвідом роботи 

в різних проектах. Однак, існують суттєві мінуси: несприйняття групи 

управління змінами проектною командою або навпаки передання проектній 

команді всієї роботи з управління змінами, не надаючи ніяких консультацій і 

ніякої підтримки. Ще одним, що утрудняє інтеграцію, моментом може стати 

відсутність паралельної взаємної проектної звітності між групами. 

Ще одним істотним питанням інтеграції менеджменту проектів і 

управління змінами є узгодження завдань. 

Управління змінами може починатися або на стадії зародження проекту, 

або підключитися до проекту в процесі його здійснення. 

Залежно від етапу підключення управління змінами до проекту 

(диверсифікації) залежить ступінь його впливу і корисності. На самому початку 

життєвого циклу проекту, управління змінами забезпечить істотну 

проактивність, зможе спочатку зменшити протидія змінам (проекту / 

диверсифікації) та оптимізувати тимчасові розрахунки проекту (диверсифікації) 

та узгодженість роботи. 

На більш пізніх стадіях підключення до проекту, управління змінами, 

може бути виключно реактивним, фокусуючись тільки на найбільш явних 

проблемних ділянках. При цьому ще покладається відповідальність за всі 

попередні етапи проекту і комунікації проектної команди, які не мають в той 
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момент ніяких зв'язків. 

Необхідно відзначити, реалізація першого блоку більш ламінарно, як для 

успішності проекту, так і для самих фахівців з управління змінами. Метою 

інтеграції повинно бути доповнення роботи проектної команди роботою 

фахівців з управління змінами і здійснюватися синхронно, відповідно до цілей 

проекту (змін/диверсификаії). 

Таким чином, метою проектного менеджменту та управління змінами є 

перхід бізнес-структури з поточного стану в необхідне і бажане майбутнє, 

доповнюючи один одного, з одного боку рішенням проектних завдань, а з 

іншого – працює з персоналом, який бере участь у змінах (проекті / 

диверсифікації). 

Завданням проектного менеджменту є структурування та ефективне 

використання ресурсів, для розвитку і застосування прийнятого рішення, а 

завданням управління змінами є забезпечення підтримки та здійснення змін 

серед працівників. 

Максимальної результативності будь-який проект досягне в умовах, коли 

його реалізують фахівці проектного менеджменту та управління змінами, за 

рахунок успішної інтеграції власних знань і зусиль у вирішення конкретного 

унікального завдання проекту (диверсифікації), культури та історії конкретної 

бізнес-структури. 

У кожному конкретному випадку, в залежності від обраного вектора і 

об'єкта диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, 

співвідношення внесків управління проектами та управління змінами буде 

відрізнятися. Необхідність в управлінні проектами визначається складністю і 

ступенем затребуваних змін в процесах, структурі, системах і трудових ролях. 

Потреба в управлінні змінами продиктована хаотичністю впливу змін на 

звичний графік роботи, систему цінностей бізнес-структури, її культуру і логіку 

розвитку. 

У зв'язку з цим, доцільно в умовах системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури спиратися на синергію 
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управління змінами та управління проектами на всіх етапах і фазах процесу 

диверсифікації. Пошук і структурування необхідних для змін запланованих 

ресурсів, окреслення часових меж проекту має здійснюватися одночасно з: 

формулюванням ключових ідей змін, які потрібно транслювати персоналу; 

обгрунтуванням необхідності змін; налагодженням зв'язків зі спонсорами 

проекту. Тобто мова йде про самодостатність управління процесом 

диверсифікації в рамках бізнес-структури при наявності у неї систем 

проектного менеджменту та менеджменту змін. Найефективніший спосіб – 

об'єднати всі ці завдання в єдиному проектному плані. Однак такий підхід є 

усіченим, так як не враховує систему управління ризиками, якими 

характеризуються як зміни, так і інноваційні проекти. 

Класифікація ризиків в залежності від ставлення до процесу управління 

змінами (проектами) має свої особливості. До зовнішніх, які не мають прямого 

відношення до здійснюваних змін, але можуть бути їх причиною або впливати 

на результати цих змін, відносяться ризики: обумовлені нестабільністю 

економіки в країні; змін конкурентного середовища і споживчих переваг або 

зміни кон'юнктури; зовнішньоекономічні, що обмежують постачання сировини, 

комплектуючих та інших, необхідних для функціонування ресурсів; політичні 

ризики, пов'язані з небажаними політичними змінами в країні; науково-

технічні, пов'язані з появою нових інноваційних технологій; соціальні; форс-

мажорні, пов'язані з погіршенням клімату, виникненням стихійних лих та 

інших факторів. Обов'язковою умовою оцінки ризиків зовнішнього середовища 

є прогнозування її розвитку в майбутньому, а не тільки аналіз поточної 

ситуації. До внутрішніх ризиків, які впливають на внутрішнє середовище 

бізнес-структури відносяться: інформаційні, сприяють неправдоподібній оцінці 

прогнозів, тенденцій розвитку зовнішнього середовища; виникнення 

неточностей при визначенні в сьогоденні і майбутніх періодах відповідності 

конструкції бізнес-структури вимогам зовнішнього середовища (недостовірний 

стратегічний аналіз); невірної оцінки конкурентних переваг бізнес-структури; 

організаційні, які проявляються в можливості усіченої або неточноюї проектної 



258 

документації; помилкового вибору операцій процесу управління змінами 

(проектами / диверсифікацією); змін пріоритетів топ-менеджменту або 

власників бізнес-структури в ході реалізації проекту (диверсифікації); 

соціальні, через помилковий вибір менеджера проектної команди 

(диверсифікації), через неправильний вибір самої проектної команди, що тягне 

за собою опір змінам персоналу; специфічні, що виникають в процесі реалізації 

проекту, що обумовлені специфікою (галузі, регіону, технологічного процесу 

бізнес-структури); маркетингові, які проявляються при здійсненні змін, коли не 

враховується маркетингова стратегія бізнес-структури. До цих ризиків 

відносяться: невідповідність якості продукції запитам споживачів; 

невідповідність технологій вимогам ринку після змін (диверсифікації / 

проекту). 

Очевидно, що ризики пов'язані з диверсифікацією інноваційного розвитку 

бізнес-структури, управлінням проектами і управлінням змін мають одну і ту ж 

природу. 

На наш погляд, інтеграція ризик-менеджменту, проектного менеджменту 

та менеджменту змін забезпечить бізнес-структурі потужну конструкцію 

управління в умовах диверсифікації її інноваційного розвитку. 

Вибір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

(ДІР БС) обумовлений вибором вектору диверсифікації. 

В залежності від ситуації та факторів, які впливають на вибір вектору 

диверсифікації інноваційного розвитку пропонується 7 альтернативних або 

комплексних (в залежності від складності об’єкту диверсифікації) стратегічних 

підходів, рис. 4.3. 

Конкурентний підхід передбачає визначення вектору диверсифікації за 

рахунок дослідження діяльності конкурентів. Це означає, що бізнес-структура 

за допомогою інструментів конкурентної розвідки має проводити постійний 

моніторинг діяльності конкурентів та орієнтуватися на їх інноваційні рішення 

та здобутки. Основна ідея – не відставати від конкурентів. 

 



259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.3  Основні підходи до вибору вектору стратегій диверсифікації 

інноваційного розвитку (джерело: сформовано на підстави [248-252]) 

 

Варіативний стратегічний підхід дозволяє обирати варіанти 

диверсифікації інноваційного розвитку на основі полярних прогнозів для різних 

варіантів зовнішнього середовища. 

Конкурентний 

Визначення вектору диверсифікації за рахунок дослідження діяльності конкурентів 

Варіативний 

Дозволяє обіграти варіанти диверсифікації ІР БС на основі полярних 
прогнозів для різних варіантів зовнішнього середовища 

На засадах моделювання 

Застосування різноманітних моделей управлінцями для тестування 
множини варіантів диверсифікації ІР БС при різних факторах впливу  

Поділення у часі процесу прийняття управлінських рішень за етапами та 
фазами диверсифікації з залученням всій лінійки менеджерів 

Дискусійний

Матричний 

На підставі матричного підходу з урахуванням полярності дії факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою прийняття рішень відносно 
вибору вектору диверсифікації, визначення ключових організаційних моментів 

Для застосування в умовах мультивекторної диверсифікації ІР БС при 
наявності максимально змістовного мультиоб’єкту – реалізується більш 
ніж один вид економічної діяльності, що вимагає прогнозного оцінювання  

Портфельний

Претензійний

Визначення вектору ДІР БС з метою «ліквідації» конкурентів 
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Варіативний підхід дозволяє реалізувати системну мультивекторну 

диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури. В залежності від 

спрямованості диверсифікації (зовнішня або внутрішня), кількості та 

складності її об'єктів, визначаються варіанти стратегій. 

Стратегічний підхід на засадах моделювання передбачає застосування 

різноманітних моделей управлінцями для тестування множини варіантів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес структури. Цей підхід передбачає 

застосування економіко-математичного апарату для відбору стратегій, які 

мають економічну доцільність. 

Дискусійний підхід стратегічного планування або підхід «мозкового 

штурму» передбачає, що поділені у часі процеси прийняття управлінських 

рішень за етапами та фазами диверсифікації, мають бути обговорені 

керівниками всій «лінійки» менеджменту для прийняття відповідних рішень та 

деталізації стратегій. Імітування різноманітних ситуацій, застосування логіко-

смислового моделювання на кожної ланки управління, дозволяє обрати 

перспективні для бізнес-структури варіантів векторів диверсифікації 

інноваційного розвитку та відповідних стратегій. 

Матричний підхід передбачає застосування шаблонних інструментів 

стратегічного аналізу, наприклад матриці SWOT, PEST та інші. 

На підставі матричного підходу, з урахуванням полярності дії факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, з метою прийняття подальших 

організаційних рішень здійснюється вибір вектору диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Портфельний підхід стратегічного планування застосовуються в умовах 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку при наявності 

максимально змістовного мультиоб’єкту, а саме реалізується більш ніж один 

вид економічної діяльності, що вимагає серйозного прогнозного оцінювання.  

Претензійний або амбіційний стратегічний підхід спирається на 

моніторинг інноваційної діяльності конкурентів. На відміну від конкурентного 

стратегічного підходу, головною метою претензійного є «ліквідація» 
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конкурентів, залишитися на ринку найбільш конкурентоспроможним гравцем 

за рахунок появи інновацій, саме на це спрямована стратегія диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Пропонується використання дуального підходу стратегічного планування 

за принципами: «зверху-вниз», коли топ-менеджмент ініціює процес 

диверсифікації і відповідно обирає стратегії/ий її реалізації і «знизу-вгору», що 

враховує істотний вплив всієї «лінійки» менеджменту на прийняття 

управлінських рішень при стратегічному планування, через уточнення 

специфічних параметрів стратегії нижчими ланками менеджменту, параметрів, 

що відповідають рівню менеджменту та мають особливості за етапами та 

фазами диверсифікації. 

Дуальний підхід обґрунтований тим, що в умовах створення бізнес-

структурою системи когнітивної вищості усвідомлення ініціативи 

диверсифікації повинно виникати на всіх рівнях управління, що й передбачає 

необхідність залучення до вибору та уточнення стратегій диверсифікації 

інноваційного розвитку всієї «лінійки» керівників. 

Наступним етапом після вибору вектору диверсифікації інноваційного 

розвитку є етап формування стратегії, який також має певну специфіку. 

Пропонується виокремлювати основні блоки формування стратегії для їх 

сприйняття виконавцями: принципи формування стратегії, елементи стратегії, 

фактори, що забезпечують ефективне формування і реалізацію стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку, етапи процесу розробки стратегії.  

В процесі розробки стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури пропонується враховувати 14 принципів: інноваційності; 

економічної доцільності; спрямованості на майбутні потреби ринку; 

адаптивності; технологічної можливості до реалізації; врахування стадій 

життєвого циклу впроваджуваних розробок; мінімізації ризиків; розміщення 

пріоритетів; ефективності стратегії; системної реалізації; безперервності 

інноваційного розвитку; врахування життєвого циклу бізнес-структури; 

деталізації процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури; 
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когнітивного переваги бізнес-структури. 

Принцип інноваційності, передбачає кардинальний перегляд стратегій 

розвитку бізнес-структури з позиції їх інноваційної спрямованості. 

Принцип економічної доцільності ґрунтується на попередньому 

оцінюванні можливостей бізнес-структури реалізувати стратегію 

диверсифікації інноваційного розвитку. 

Принцип спрямованості на майбутні потреби ринку передбачає 

застосування методів прогнозування інноваційного розвитку, які дозволять 

виявити вектор інноваційного розвитку бізнес-структури при максимальній 

віддачі. 

Четвертий принцип адаптивності передбачає оцінку можливостей бізнес-

структури до сприйняття інновацій на рівнях ресурсного, процесного, 

результатного та управлінського забезпечення. 

Принцип технологічної можливості до реалізації стратегії передбачає 

необхідність оцінки можливостей і потенціалу впровадження нових розробок. 

Шостим принципом є принцип врахування стадій життєвого циклу 

впроваджуваних розробок, що дозволить структурувати знання про сьогодення 

і майбутнє із стратегією диверсифікації інноваційного розвитку при певних 

обставинах. 

Принцип мінімізації ризиків передбачає з одного боку, раціональне 

використання наявних ресурсів бізнес-структури, з іншого – прагне до 

збільшення доходів за рахунок реалізації інноваційних проектів з високим 

ступенем ризику. 

Принцип розміщення пріоритетів дозволяє провести ранжування векторів 

диверсифікації інноваційного розвитку виходячи з поставлених цілей і 

можливих результатів. 

Принцип ефективності стратегії визначається здатністю економити всі 

види ресурсів на одиницю всіх передбачуваних корисних ефектів від реалізації 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку. 

Принцип системної реалізації стратегії диверсифікації інноваційного 
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розвитку передбачає використання інноваційних технологій для системного, а 

не локального розвитку бізнес-структури. 

Принцип безперервності інноваційного розвитку лягає в площину 

можливості істотного коректування цілей бізнес-структури, як природної 

необхідності, обумовленої зміною факторів з плином часу. 

Принцип врахування життєвого циклу бізнес-структури передбачає, що 

диверсифікація інноваційного розвитку характерна для останньої стадії спаду. 

Принцип деталізації процесу диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури передбачає визначення специфіки його етапів в залежності від 

обраного вектора і об’єкта / ів для відповідного відображення в стратегії. 

Принцип когнітивного переваги бізнес-структури передбачає 

забезпечення на всіх етапах реалізації стратегії компетентними, лояльними до 

диверсифікації інноваційного розвитку кадрами. 

При виборі стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури необхідно враховувати набір факторів і можливостей, які 

підприємство формує у себе як конкурентну ознаку. Крім того, необхідно 

враховувати специфіку базових елементів стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, які тісно пов'язані з бізнес-структурою, до яких 

віднесено: 

 місія бізнес-структури; 

 стратегічні цілі бізнес-структури; 

 період дії стратегії диверсифікації інноваційного розвитку; 

 способи формалізації стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

(стратегія представлена у вигляді системи тактичних планів, програм, 

бюджетів); 

 організаційна структура управління бізнес-структурою, кадровий 

склад; 

 організаційна культура бізнес-структури; 

 методи управління ресурсами (методи обліку, аналізу, планування, 

прогнозування, контролю, регулювання, бюджетування, реінжинірингу 
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бізнесу); 

 інформаційне забезпечення процесу управління і його діджіталізація; 

 сукупність ресурсів підприємства, їх якісні та кількісні характеристики, 

оцінка потенціалу; 

 реальні і потенційні джерела фінансування діяльності бізнес-структури; 

 сукупність зовнішніх (взаємодія з іншими бізнес-структурами, 

фінансово-кредитною системою) і внутрішніх партнерських відносин бізнес-

структури (всередині бізнес-структури, об'єднань бізнес-структур); 

 фактори ризику фінансово-господарської діяльності бізнес-структури; 

 показники і методи оцінки ефективності стратегії розвитку; 

 стратегічний масштаб (локації) господарювання за умов диверсифікації 

(СЛГД); 

 стратегічний центр інспірування диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури (СЦІД). 

На основі елементів стратегії диверсифікації інноваційного розвитку, а 

також принципів її формування можна виділити основні етапи процесу 

розробки стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, 

рис. 4.4. 

Перший етап формування стратегії базується на визначенні місії бізнес-

структури.  

На другому етапі передбачено формування стратегічних цілей діяльності 

бізнес-структури на плановий період.  

Третій етап містить аналіз та прогнозування розвитку зовнішнього та 

внутрішнього середовища бізнес-структури, містить окремі блоки «аналіз і 

прогноз розвитку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища» які 

завершуються комплексною оцінкою рівня економічного потенціалу бізнес-

структури.  

На четвертому етапи під впливом факторів, що визначають зовнішні та 

внутрішні можливості та загрози відбувається уточнення стратегічних цілей 

бізнес-структури. 
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Рисунок 4.4 – Основні етапи процесу розробки стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури (джерело: авторська розробка) 

 

П’ятий етап передбачає вибір елементів функціональних областей 

стратегічних локацій господарювання в умовах диверсифікації. 

1. Визначення місії бізнес-структури 

2. Формування стратегічних цілей діяльності бізнес-структури на плановий період 

3. Аналіз і прогноз розвитку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 

3.3. Комплексна оцінка рівня економічного потенціалу бізнес-структури 

4. Уточнення стратегічних цілей бізнес-структури 

5. Вибір елементів функціональних областей (СЛГД) 

6. Формування портфеля стратегій, орієнтованих на всі СЛГД 

6.3. Формування бюджету реалізації стратегій диверсифікації інноваційного розвитку 

7. Оцінка і вибір стратегії за ступенем узгодженості цілей і бюджетів 

8. Формування функцій, що забезпечують процес реалізації стратегії 

9. Організація контролю реалізації стратегії і її узгодженості 

10. Організація моніторингу та оцінювання ефективності стратегії 

3.1 Аналіз і прогноз розвитку факторів 
зовнішнього середовища 

3.2 Аналіз і прогноз розвитку факторів 
внутрішнього середовища 

6.2. Визначення потреби у залучених ресурсах, умов 
їх залучення і вартості 

6.1. Визначення потреби у 
всіх видах ресурсів 

Збалансованість параметрів стратегії 
диверсифікації інноваційного розвитку 

Прийнятність рівня ризиків, пов'язаних 
з реалізацією стратегії 

реалізація стратегії ефективність стратегії 

Адаптація організаційної структури 
управління бізнес-структури 

Забезпечення системи управління 
функціональними завданнями 

Формування раціональних фінансових 
відносин з партнерами 

Формування оптимального бюджету 
реалізації стратегії
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На шостому етапі відбувається формування портфеля стратегій 

орієнтованих на всі обрані вектори розвитку. Етап містить три підетапи: у 

першому визначаються потреби у всіх видах ресурсів; у другому визначається 

потреба у залучених ресурсах, умови їх залучення та вартості. Завершується 

шостий етап формуванням бюджету стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку.  

На сьомому етапі відбувається оцінювання і вибір стратегії за ступенем 

узгодженості цілі бюджетів, яка містить оцінку прийнятності рівня ризиків, 

пов'язаних з реалізацією стратегії, що визначає ефективність стратегії та оцінку 

збалансованості параметрів стратегії диверсифікації інноваційного розвитку, 

що визначає реалізованість стратегії.  

Восьмий етап характеризується формуванням функції, що забезпечують 

процес реалізації стратегії. Основними цілями восьмого етапу є: адаптації 

організаційних структури управління; формування раціональних фінансових 

відносин з партнерами; формування оптимального бюджету; забезпечення 

системи управління функціональним завданням реалізації стратегії. 

Дев’ятий етап спеціалізується на організації контролю реалізації стратегії 

та її узгодженості. 

На десятому, завершальному етапі, відбувається моніторинг та 

оцінювання ефективності стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури. 

Однієї з задач інспіраційної фази, яка завершує когнітивну 

диверсифікацію є формування ефективних команд професіоналів за фазами 

диверсифікації інноваційного розвитку, що потребує оцінювання придатності 

учасників в межах рівнів управлінської ієрархії за фазами диверсифікації. 

Традиційно вертикаль управління ділять на частини, що зумовлюється 

функціями менеджерів: технічний рівень; управлінський рівень; інституційний 

рівень. Менеджери технічного рівня здійснюють поточні операції і дії, що 

необхідні для стабільної роботи бізнес-структури (випуску продукції, надання 

послуг). Управлінський рівень характеризується управлінням і координацією 
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всередині організації, менеджери погоджують види діяльності та зусилля 

підрозділів бізнес-структури. Управлінці, що представляють інституційний 

рівень, сприяють розробці перспективних планів, формулюванню цілей бізнес-

структури, адаптації останньої до полярних змін середовища, керують 

взаємовідносинами між бізнес-структурою і суспільством. 

Найбільш поширеною є ієрархія менеджменту за рівнями управління, з 

виділенням вищого рівня (top-management), середнього (middle) і лінійного або 

рівня безпосередніх керівників (supervisors). Оскільки рівні управління мають 

чітко визначену підпорядкованість, вони складають ієрархію, в якій керівники 

вищого рівня управляють роботою менеджерів середнього рівня, які в свою 

чергу забезпечують координацію діяльності лінійних керівників. Цим 

управлінська ієрархія закінчується.  

Однієї з задач інспіраційної фази, яка завершує когнітивну 

диверсифікацію є формування ефективних команд професіоналів за фазами 

диверсифікації інноваційного розвитку, що потребує оцінювання придатності 

учасників в межах рівнів управлінської ієрархії за фазами диверсифікації. 

Традиційно вертикаль управління ділять на частини, що зумовлюється 

функціями менеджерів: технічний рівень; управлінський рівень; інституційний 

рівень. Менеджери технічного рівня здійснюють поточні операції і дії, що 

необхідні для стабільної роботи бізнес-структури (випуску продукції, надання 

послуг). Управлінський рівень характеризується управлінням і координацією 

всередині організації, менеджери погоджують види діяльності та зусилля 

підрозділів бізнес-структури. Управлінці, що представляють інституційний 

рівень, сприяють розробці перспективних планів, формулюванню цілей бізнес-

структури, адаптації останньої до полярних змін середовища, керують 

взаємовідносинами між бізнес-структурою і суспільством. 

Найбільш поширеною є ієрархія менеджменту за рівнями управління, з 

виділенням вищого рівня (top-management), середнього (middle) і лінійного або 

рівня безпосередніх керівників (supervisors). Оскільки рівні управління мають 

чітко визначену підпорядкованість, вони складають ієрархію, в якій керівники 
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вищого рівня управляють роботою менеджерів середнього рівня, які в свою 

чергу забезпечують координацію діяльності лінійних керівників. Цим 

управлінська ієрархія закінчується. За межами ієрархії, розташовуються 

виконавці, які отримують чіткі координовані та спрямовані завдання, 

виконання яких контролюється (рис. 4.5). 

Менеджери вищої ланки управління відповідають за прийняття 

стратегічних рішень. Вони встановлюють цілі, яких повинна досягати 

організація. 

Середня ланка управління є буфером між вищою та нижчою ланкою, та 

відповідно керівниками. Основна задача керівників середньої ланки полягає в 

забезпеченні виконання різними підрозділами завдань, що породжуються 

поділом єдиної, що задається на рівні топ-менеджменту мети. Поділ єдиного на 

частини без втрати цілісності – завдання дуже непросте, що вимагає постійної 

координації діяльності елементів бізнес-структури, що працюють над різними 

частинами. 

 
 

Рисунок 4.5 – Ієрархія менеджменту за рівнями управління (джерело: 

сформовано на підставі [253-255]) 

 

Рівень лінійних керівників, безпосередніх менеджерів забезпечує 

виконання конкретних сформульованих завдань. Отримуючи їх від керівників 

середньої ланки, маючи певні ресурси для виконання завдань, менеджери 

невеликих відділів, служб, ділянок відповідають за правильність використання 
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сировини, обладнання, трудових ресурсів, розподіляють і контролюють 

діяльність виконавців, які перебувають в їх підпорядкуванні. 

Домінанту стратегії в діяльності вищої ланки управління, іменованого 

інституціональним рівнем або стратегічним ешелоном, можна пояснити через 

розгляд навичок, потрібних менеджерам на різних рівнях управління, табл. На 

перше місце серед управлінських навичок виходить уміння усвідомлювати, 

створювати, підтримувати і розвивати ефективну цілісність, що складається з 

безлічі різнорідних, складно пов'язаних один з одним елементів., що має 

суттєво значення для усвідомлення необхідності диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури. 

Концептуальне бачення формування команди професіоналів враховує 

працівників чотирьох рівнів управлінської ієрархії: виконавці, лінійні 

керівники, middle management, top management. 

Для формування команди має враховуватися наступні фактори: 

 вікові групи: «покоління - е», «енерджайзери», «консерватори» (п.3.2). 

 рівень задач (стратегічні, тактичні, оперативні) – це важливо для 

визначення часу на формування команди. Наприклад, при стратегічних задачах 

некомпетентність учасників команди можливо невілювати за рахунок їх 

навчання. Вирішення оперативних задач вимагає швидкості акумуляції 

ресурсів, тому довготривале навчання не вирішить проблему – на допомогу у 

такому випадку прийде аутсорсинг; 

 необхідні навички за рівнями менеджменту; 

 необхідні компетенції виконавців, за етапами та фазами 

диверсифікації; 

 об’єкти диверсифікації (моно та/або мультиоб’єкти). 

Порівняння можливостей працівників та вимог диверсифікації може бути 

здійснено на підстав співвідношення задач бізнес-структури та навиків за 

рівнями менеджменту, табл. 4.1. 

Вибір і реалізація стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

неминуче викликає протиріччя інтересів і підходів до управління у різних груп 
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і окремих керівників. Тому вже на етапі вибору стратегії необхідно узгодження 

інтересів і функціональних обов'язків в рамках стратегічного, науково-

технічного, фінансового та виробничого менеджменту, а також маркетингових 

рішень. Передумовами успішного формування та реалізації стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку є умови, в яких вона вибирається, 

розробляється і реалізується. Найбільш важливими факторами, що 

забезпечують ефективне формування і реалізацію стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку є: 

 

Таблиця 4.1 – Співвідношення задач бізнес-структури та навиків за 

рівнями менеджменту (джерело: авторська розробка) 

Задачі Навички Рівень 
менеджменту стратегічні тактичні оперативні 

концепту-
альні 

людські технічні 

top  
management 

60 25 15 35 30 35 

middle 
management 

25 50 25 25 30 45 

лінійні 
керівники  

10 25 65 15 25 60 

виконавці    10 20 70 

 

 накопичений досвід і потенціал, диференційовані і специфічні 

компетенції бізнес-структури, які визначають напрями і масштаби можливих і 

потенційно ефективних інноваційних змін; 

 адаптивні організаційні форми, здатні поєднувати децентралізацію 

управління, необхідну для прийняття диверсифікації інноваційного розвитку, і 

централізацію, для застосування колективних технологій і постійного 

перегляду процесу організації, функцій і взаємодії відповідних підрозділів 

бізнес-структури; 

 процеси перманентного навчання, з метою накопичення специфічних 

компетенцій в результаті досвіду, аналізу зовнішніх чинників і явищ, 

імплементації нових інформаційних, виробничих і управлінських технологій; 
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 методи розміщення ресурсів, що забезпечують прибутковість 

капітальних вкладень в даний момент, і створення необхідних резервів в 

майбутньому.  

Завдання та навички менеджменту бізнес-структури в умовах 

диверсифікації інноваційного розвитку значно диференціюються, якщо 

спрямовані на конкретний об’єкт диверсифікації, рис.4.6. Мультиоб’єктність 

диверсифікації ускладнює завдання керівництву бізнес-структури, вимагає 

більших знань специфіки об’єкту.  

 

Рисунок 4.6 – Об’єкти диверсифікації інноваційного розвитку  

бізнес-структури (джерело: власна розробка) 

 

Велика кількість об’єктів диверсифікації обумовлює її 

мултиваріативність та відповідно складність, подалання якої можливо за 

рахунок формування міцного механізму диверсифікації інноваційного 

розвитку, каркас якого будується на інтеграції ризик-менеджменту, проектного 

менеджменту, менеджменту змін та стратегічного аналізу.  
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4.2 Концептуальна інформаційно-аналітична модель системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та її 

ресурсне забезпечення  

 

 

Розроблено концептуальну інформаційно-аналітичну модель системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка 

ґрунтується на концептуальної моделі системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку за рахунок посилення значимості 

послідовних блоків: усвідомлення керівництвом бізнес-структури необхідності 

диверсифікації інноваційного розвитку; інвентаризація можливостей бізнес-

структури та ризиків диверсифікації інноваційного розвитку; порівняння 

можливостей бізнес-структури та вимог диверсифікації інноваційного 

розвитку; вибір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку; реалізація 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку; оцінювання результатів 

реалізації стратегії диверсифікації інноваційного розвитку. 

Концептуальна інформаційно-аналітична модель системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

демонструє зміст інформаційних потоків та показує їх зв’язки, рис. 4.7.  

Розроблена концептуальна інформаційно-аналітична модель містить 

чотири основні логіко-послідовні фази. 

Перша фаза диверсифікації це інспірація фаза, друга – підготовча, третя 

фаза реалізації диверсифікації і четверта заключна фаза диверсифікації.  

Основною метою інспіраційної фази диверсифікації є усвідомлення 

керівництвом бізнес-структури необхідності диверсифікації інноваційного 

розвитку. Формування свідомості необхідності змін в діяльності бізнес-

структури досить складний процес, який залежить від багатьох факторів 

зокрема: від світопогляду, психоемоційного складу, здатності креативного та 

стратегічного мислення, корпоративно-соціальної відповідальності працівників,  
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КД – когнітивна диверсифікація; 1 – інспіраційна фаза; 2 – підготовча фаза;  
3 – реалізаційна фаза; 4 – завершальна фаза 

 
Рисунок 4.7 – Концептуальна модель системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури: інформаційно-

аналітичний аспект (джерело: авторська розробка) 
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які в умовах інтелектуалізації економіки підвернені значному полярному 

впливу зовнішнього середовища.  

Таким чином, на усвідомлення керівництвом бізнес-структур 

необхідності диверсифікації впливають зовнішні та внутрішні тригери. До 

зовнішніх тригерів можливо віднести світові та державні політичні та 

економічні події, що впливають або вплинуть у найближчому майбутньому на 

діяльність бізнес-структури та її конкурентоспроможність, тобто вплив 

факторів може бути явній та скритий. Лише справжні фахівці, які розуміють  

природу процесів, які відбуваються здатні передбачити їх наслідки та вчасно до 

них підготуватися, завдяки системному моніторингу, дослідженню та аналізу 

зовнішнього середовища, світових тенденцій у сфері інновацій.  

Внутрішні тригери визначаються виключно діяльністю бізнес-структури, 

до яких віднесено: кризу екзистенції бізнес-структури, ініціативність 

працівників щодо змін, інтуїція працівників, результати моніторингу, 

дослідження, аналізу стану розвитку та прогнозу фінансово-господарської 

діяльності бізнес структури.  

Як зовнішні так і внутрішні тригери мають полярність впливу на 

усвідомлення необхідності диверсифікації, але це не означає, що лише 

позитивні тригери спонукають працівників освідомити необхідність 

інноваційного розвитку. Навпаки, негативні тригери в більшої мірі сприяють 

усвідомленню необхідності диверсифікації.  

Якщо зовнішні тригери стали пріоритетними в усвідомленні 

керівництвом необхідності змін та інноваційного розвитку, мова йде про 

витягаючу функцію тригерів або витягаючу диверсифікацію. Якщо ініціатива 

змін у діяльності бізнес-структури відбувається за рахунок внутрішніх тригерів, 

виконується виштовхуючи функція та відповідно відбуватиметься 

виштовхуючи диверсифікація. 

Головною метою інспіраційної фази є забезпечення диверсифікації 

інноваційного розвитку людськими ресурсами, що усвідомлюють необхідність 

та емоційне готові до змін, озброєні необхідними знаннями та готові генерувати 
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ідеї. Все це можливо за рахунок формування системи когнітивної вищості, яка 

містить когнітивну диверсифікацію, системи управління знаннями та ідеями. 

Якщо розглядати когнітивну диверсифікацію у розрізі фаз та етапів 

диверсифікації інноваційного розвитку, то перша превалює у інспіраційної фазі, 

а система когнітивної вищості покриває всі фази диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури за рахунок систем управління знаннями та ідеями, 

що рівнозначно значимо для кожної фази та етапів диверсифікації. Когнітивна 

же диверсифікація суттєво впливає на начальні умови, на установку 

необхідності диверсифікації інноваційного розвитку через її акселератор – 

людські ресурси на інспіраційної фазі диверсифікації інноваційного розвитку, а 

на інших  лише забезпечує координацію кадрів. Тому можна стверджувати, 

що когнітивна диверсифікація інноваційного розвитку бізнес-структури 

знаходиться між передумовами диверсифікації та частково у системі 

когнітивної вищості. 

Когнітивна диверсифікація поєднує процеси: формування свідомості 

керівництва щодо необхідності диверсифікації інноваційного розвитку; 

визначення готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін, що передбачає 

оцінку сприйняття змін (оцінювання опору персоналу) та оцінку готовності 

персоналу до змін; коректування готовності до змін управлінських кадрів всіх 

рівнів та формування відповідних знань. Останній блок забезпечують системи 

управління знаннями та ідеями. 

Головною задачею підготовчої фази є вибір стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку, яка спирається на порівнянні можливостей бізнес-

структури та вимог диверсифікації інноваційного розвитку. Останні 

визначаються завдяки моніторингу появи інновацій, ідентифікації та 

оцінюванні маркерів інноваційного розвитку профільного та суміжних ринків, 

відповідної інфраструктури, прогнозу інноваційних трендів.  

У процесі вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури необхідно виконувати три послідовних етапів. 

Перший етап передбачає розробку якомога більшої кількості можливих 
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стратегічних варіантів. Для того, щоб було прийнято правильне рішення, 

необхідно задіяти у цьому етапі всю лінійку менеджерів (дуальний підхід). 

Другий етап передбачає доопрацювання вибраних варіантів: 

уточнюються різні ситуації, оцінюється полярність факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 

Вибрані варіанти стратегій співвідносяться елементам системної 

диверсифікації через її фази, ресурсне, процесне, результатне та управлінське 

забезпечення. 

На третьому етапі проводиться оцінювання варіантів стратегії з точки 

зору їх реалізації і відповідності місії бізнес-структури. 

В умовах мультидиверсифікації вибір може бути зупинений на декількох 

стратегіях. Найголовніше, щоб ці стратегії не входили в суперечність одна з 

одною. Кожен рівень менеджменту має розуміти складність одночасної 

реалізації стратегій, що відповідно вимагає чіткого розподілу функцій з метою 

уникнення їх накладення, це особливо критично для своєчасності появи 

інновації в момент завершення диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури. 

Інвентаризація можливостей бізнес-структури та ідентифікація ризиків 

диверсифікації інноваційного розвитку відбувається під впливом зовнішніх та 

внутрішніх тригерів. Інвентаризація можливостей бізнес-структури ґрунтується 

на аналізі інноваційного потенціалу бізнес-структури та аналізі когнітивної 

вищості. Аналіз зовнішніх та внутрішніх ризиків пов’язується з типом та видом 

змін: заміна, доповнення; якісні, кількісні відповідно. Кількість та специфіка 

ризиків впливають на вибір вектору диверсифікації інноваційного розвитку, 

після чого відбувається таргетування об’єктів диверсифікації.  

Наступною є фаза реалізації диверсифікації яка містить два основні 

блоки: ресурсне, процесне, управлінське забезпечення реалізація стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку та безпосередньо реалізацію стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку. 

Останньою фазою є заключна фаза диверсифікації, яка містить етапи 



277 

оцінювання результатів реалізації стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку та дифузії результатів реалізації стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку. 

З метою ресурсного забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур проведено дослідження зовнішніх джерел (п. 3.3), які 

характеризуються вільним доступом, що не має часових та географічних 

обмежень, мінімальними витратами часу та фінансів на пошук та залучення 

ресурсів, зокрема: інноваційні майданчики; крауд-платформи; торгівельні 

платформи; електроні каталоги, сайти бізнес-структур; сайти з 

працевлаштування, форуми, соціальні мережі, пошукові сервіси, блоги, відео 

блоги, чати. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

через: краудтехнології, аутсорсинг, конкурентну розвідку.  

На кожної фазі диверсифікації інноваційного розвитку в умовах нестачі 

або невідповідності персоналу вимогам доцільно залучати персонал за 

принципом аутсорсингу. Аутсорсинг розширює можливості для бізнес-

структури, зокрема через: залучення фахівців, використання додаткових 

потужностей, мінімізацію ризиків. Глобалізація процесів аутсорсингу і 

периферії прискорюється. Транснаціональні корпорації (ТНК) можуть 

інтенсивне використовувати невеликі і середні підприємства, за найнижчою 

можливою ціною на світовому рівні через аутсорсинг. Для малих та середніх 

підприємств можливо важко протистояти глобальній конкуренції та 

забезпечити права своїх працівників. ТНК не так легко притягнути до 

відповідальності за порушення прав людини, за умови коли корпорація 

юридично зареєстрована в одній державі, в той час як вона веде свою діяльність 

в іншій. 

На кожної фазі диверсифікації інноваційного розвитку в умовах нестачі 

або невідповідності персоналу вимогам доцільно залучати персонал на 

визначенні бізнес-процеси за принципом аутсорсингу. Аутсорсинг розширює 

можливості для бізнес-структури, зокрема через: залучення фахівців, 
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використання додаткових потужностей, мінімізацію ризиків.  

Аутсорсинг, як і будь-який метод підвищення ефективності бізнес-

структури вимагає адаптивного застосування, так як в практиці його реалізації 

зустрічаються негативні результати застосування. У нашій країні, аутсорсинг 

тільки набирає обертів розвитку, проте вже зараз використання аутсорсингу в 

бізнес-практиці не завжди призводить до запланованих результатів. Однією з 

основних проблем, є відсутність ефективної моделі виділення бізнес-процесів 

на аутсорсинг. 

У науковій літературі розглядається велика кількість різних моделей 

прийняття рішень про аутсорсинг. Однією з відмінностей прийменникових 

вченими моделей є їх етапна структура. Максимальна кількість етапів, 

виявлених в результаті дослідження сім [256-260]: аналіз фактичного стану 

бізнес-структури (1); визначення необхідності перетворень бізнес-структури 

(2); виявлення бізнес-процесів для аутсорсингу (3); розробка та економічне 

обґрунтування проекту (4); пошук і вибір аутсорсера (5); аналіз результатів 

аутсорсингу (6); моніторинг ринку аутсорсингових послуг (7). Розглянуті етапи 

є абсолютно прийнятними для бізнес-структури в умовах диверсифікації 

інноваційного розвитку. 

Аналіз фактичного стану бізнес-структури (1) відповідає фазі інспірації 

диверсифікації. Етап передбачає аналіз цілей, напрямів діяльності, ситуації в 

галузі і конкуренції, стратегічне позиціонування, формування стратегічного 

бачення майбутнього бізнес-структури (прийняття рішень про можливість 

аутсорсингу для окремих складових бізнесу), структурний і загальний аналіз 

бізнес-структури. 

Етап обґрунтування необхідності і вибір моменту перетворень (2) 

відповідає підготовчій фазі диверсифікації. Цей етап ґрунтується на показниках 

економічного стану і результативності фінансово-господарської діяльності 

бізнес-структури, здійснюється обґрунтування необхідності змін. Час змін 

визначається на основі життєвого циклу бізнес-структури та перспектив її 

прибутковості. Авторська позиція передбачає, що в більшій мірі, бізнес-
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структура вдається до диверсифікації інноваційного розвитку на останній стадії 

свого життєвого циклу – спаді. 

Виявлення бізнес-процесів для аутсорсингу і визначення його 

необхідності (3) є одним з основних і визначальних етапів в процесі 

аутсорсингу, який може бути віднесений до фази реалізації диверсифікації 

інноваційного розвитку. Визначаються бізнес-процеси, які необхідно, в силу 

різних причин, передати зовнішнім виконавцям. Далі за обраними бізнес-

процесами приймається рішення про можливість використання аутсорсингу. 

Для вирішення даного завдання пропонується використання інструментів 

стратегічного аналізу  двохфакторні матричні моделі, зокрема [261-266]: 

McKinsey / GeneralElectric; матриця «рівень стратегічної важливості 

компетенцій  якість компетенцій»; Boston Consulting Group; 

Pricewaterhousecoopers; Модель IBS; Моделі Хлєбнікова Д.В.; Кур'яновича В.Р.; 

Курбанова А.Х. 

Матриця McKinsey / GeneralElectric ґрунтується на параметрах: «сила» 

бізнесу і привабливість сфери діяльності. Параметри узагальнюють величини 

факторів: 

 «сила» бізнесу: відносний розмір, зростання, частка ринку, позиція, 

рентабельність, дохід, технологічний стан, імідж бізнес-структури, кадри; 

 привабливість сфери економічної діяльності: абсолютний розмір, 

зростання ринку, широта ринку, ціноутворення, структура конкуренції, 

галузева норма прибутку, соціальна роль, вплив на навколишнє середовище і 

юридичні обмеження. 

Для аналізу перспектив бізнес-процесів будується матриця на основі двох 

факторів: стратегічної значимості і рівня компетентності. 

Стратегічна значимість бізнес-процесу визначається кількістю впливових 

чинників, які визначають успіх бізнес-процесу. За допомогою експертного 

методу визначається рівень компетентності, необхідної для реалізації бізнес-

процесу, який передбачає чотири варіанти рішень: А – високий рівень, B – 

середній рівень, С – низький рівень, D – незадовільний рівень. Бізнес-процеси, 
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що потрапили в зону високого рівня змін, підлягають більш детальному 

аналізу. 

Стратегічна значимість передачі бізнес-процесу в аутсорсинг 

визначається наступними умовами: процес не входить в сферу ключових 

компетенцій бізнес-структури  3 бали; вимоги до якості виконання бізнес-

процесу не значні  2 бали; присутній високий рівень стандартизації  2 бали; 

невелика взаємозалежність функцій; наявність сумісності IT-системи  1 бал; 

існує перспектива поліпшити конкурентні переваги за рахунок передачі бізнес-

процесу в аутсорсинг  1 бал. На підставі підсумовування балів визначається 

доцільність аутсорсингу. Остаточне рішення про аутсорсинг ґрунтується на 

аналізі бізнес-процесу за основними критеріями. Виділяються чотири види 

основних критеріїв: якості виконання, вартості, часу і права виконання. 

Для виявлення можливих для передачі на аутсорсинг бізнес-процесів (3) 

можна використовувати матрицю «рівень стратегічної значущості компетенцій 

– якість компетенцій». Рівень стратегічної значущості компетенцій об'єднають 

бізнес-процеси, які повинні бути негайно передані на аутсорсинг. Другу групу 

представляють процеси, що мають конкурентні переваги, але не грають великої 

ролі для основної діяльності. У третій групі  процеси, що містять унікальні 

конкурентні переваги. Четверту групу становлять процеси, з обмеженим 

числом компетенцій, однак цей момент можна компенсувати за рахунок 

часткового аутсорсингу. Для 1, 2 і 4 груп проводиться аналіз економічної 

ефективності аутсорсингу. 

У моделі Boston Consulting Group присутні два аналітичних фактори: 

відповідність стратегічної мети бізнесу і рентабельність активів бізнес-процесу. 

Модель передбачає чотири варіанти рішення: продаж при низькоефективному 

бізнес-процесі з низьким ступенем відповідності стратегії; виділення в 

відокремлену бізнес-структуру при високоефективному бізнес-процесі з 

низьким ступенем відповідності стратегії; обговорення при низькоефективному 

бізнес-процесі з високим ступенем відповідності стратегії; відсутність 

необхідності аутсорсингу бізнес-процесу при його високій ефективності з 



281 

високим ступенем відповідності стратегії. 

У моделі Pricewaterhousecoopers, присутні фактори: конкурентоздатність 

операції (конкурентна, неконкурентна) і її стратегічна значущість (стратегічна, 

нестратегічних). 

Pricewaterhousecoopers на основі своєї моделі пропонує чотири варіанти 

вирішення по передачі бізнес-процесу на аутсорсинг: немає необхідності 

аутсорсингу, реорганізація, уточнення за рахунок подальшого аналізу і 

аутсорсинг. 

Модель IBS визначається через параметри: вартості виконання процесу 

всередині бізнес-структури до вартості аналогічної послуги на ринку, якісних 

характеристик процесу в порівнянні з ринком. 

Модель IBS передбачає чотири варіанти рішень: використання 

аутсорсингу; розвиток бізнес-процесу в самій бізнес-структурі; розвиток або 

аутсорсинг (залежить від політики бізнес-структури щодо бізнес-процесу); 

виділення конкурентоспроможного бізнес-процесу в окремий бізнес. 

Модель Хлєбнікова Д.В. [268] містить два фактори: стратегічна 

значущість і відповідність бізнес-процесу ринкових показниках. Як і в 

попередній моделі, значення кожного фактора в системі координат формують 

дев'ять блоків, однак існує вісім варіантів рішень для аналізованого бізнес-

процесу: створюй і вступай до альянсу; розвивай і захищай; захищай і виділяй; 

вступай до альянсу; роби сам і розвивай; роби сам і продавай; ліквідуй і купуй 

на ринку; виділяй і продавай. 

Для прийняття рішення про аутсорсинг в моделі Кур'яновича В.Р. 

використовується двофакторна матриця, в якій застосовуються такі чинники: 

стратегічна важливість і рівень виконання бізнес-процесу. Координатне 

простір, як і в матриці Хлєбнікова Д.В., представлено також дев'ятьма 

сегментами і має ті ж вісім варіантів рішення про передачу бізнес-процесу на 

аутсорсинг. 

У моделі Курбанова А.Х. [267] застосовуються показники індексу 

доцільності аутсорсингу/інсорсінга і рівня ефективності системи. «Індекс 
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доцільності аутсорсингу/інсорсінга» є по суті інтегральним показником, що 

включає вартісні і якісні критерії процесу. Варіативність набору критеріїв 

визначається в залежності від типу розглянутого бізнес-процесу, а з 

урахуванням авторського підходу, і від типу об'єкта диверсифікації 

інноваційного розвитку. Координати матриці представлені полями прийняття 

рішення: про аутсорсинг; про інсорсинг; про необхідність більш глибокого 

аналізу. 

Здійснення розробки та економічне обґрунтування аутсорсинг-проекту (4) 

пропонується проводити двома методами: оцінки і зіставлення витрат. 

Особливістю цього етапу є: використання методу розрахунку витрат по 

процесах; порівняння витрат на придбання аутсорсингових послуг і витрат на 

виробництво бізнес-структури. У витратах власного виробництва повинні 

враховуватися витрати, зникаючі при здійсненні аутсорсингу. Використання 

аутсорсингу економічно обґрунтовано, якщо витрати бізнес-структури на 

власне виробництво менше, ніж витрати на оплату аутсорсингових послуг. В 

протилежному випадку, придбання аутсорсингових послуг є недоцільним, тому 

що це не призводить до зниження витрат. Для аналізу доданої вартості, бізнес-

процеси необхідно класифікувати за видами: додають реальну вартість, що 

додають вартість для бізнес-структури, що не додають вартості. 

Для розрахунку ефективності використання аутсорсингу в 

короткостроковій перспективі рекомендуємо використовувати наступну 

формулу 4.1: 

 КПА  (КСО ЗЦ) / ОЧ,     (4.1) 

 

де: КПА  коефіцієнт переваги аутсорсингу; 

КСО  короткострокова (тільки прямі витрати) собівартості одиниці; 

ЗЦ  закупівельна ціна при аутсорсингу; 

ОЧ  одиниця часу, за яку через вузьке місце проходить одна одиниця 

даного продукту; 
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Якщо КПА> 0, то продукт або послуга передаються на аутсорсинг. При 

КПА 0, то продукт або послуга залишаються у бізнес-структури. 

Розрахунок ефективності аутсорсингу в довгостроковій перспективі 

передбачає наступний розрахунок (4.2): 

 

 КЦ  (ІА ДКЗ ЗВК)/КСП,           (4.2) 

 

де: КЦ  критична ціна; 

І  сума інвестицій; 

А  фактор ануїтету: 

 А=((і*(1+і)*n) / (1+і)*n) – 1,            (4.3) 

 

ДКЗ  додаткові непрямі витрати, що виникають тільки при збільшенні 

потужностей; 

ЗВК  додаткові витрати внутрішньої координації при власному 

виробництві бізнес-структури; 

К  необхідна кількість одиниць продукту / послуг; 

СП  собівартість одиниці продукту / послуги складається тільки з 

прямих витрат. Повна вартість одиниці продукції буде дорівнює: 

 

                     ПСОП=ЦП+ (ТЗ/К),      (4.4) 

 

де: ПСОП  повна вартість одиниці продукції; 

ЦП  закупівельна ціна продукту за одиницю; 

ТЗ  трансакційні витрати. 

 

Таким чином, при КЦ > ПСЕП продукт або послугу необхідно передати в 

аутсорсинг. Якщо КЦ  ПСЕП це означає, що формування продукту або 

послуги має здійснюватися бізнес-структурою. 
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На етапі пошуку і вибору аутсорсера (5) визначаються потенційні 

аутсорсери і здійснюється вибір найбільш оптимального варіанту. Існують різні 

варіанти алгоритму пошуку і вибору аутсорсера, зокрема Дж.Брайан Хейвуда, 

який складається з наступних етапів: 

– збір основної інформації. Здійснюється збір інформації для заявки на 

пропозицію (RFP- requestforproposals); 

– переговори з постачальниками послуг. Основним завданням цього етапу 

є відсів числа потенційних аутсорсеров на основі критеріїв: відповідності 

аутсорсера культурі бізнес-структури; наявність необхідних навичок і знань для 

здійснення переданих функцій; наявність технічних засобів; бажання 

аутсорсера виграти тендер; 

– складання заявки на пропозицію (RFP). RFP передбачає надання 

короткої інформація про: бізнес-структурі, причини, що спонукали звернутися 

до технології аутсорсингу, конфіденційності, основних процесах, тимчасові 

обмеження, ІТ - стратегії, ключових факторах успіху, перехідних заходи; 

– сприяння постачальникам в складанні RFP; 

– оцінка пропозицій, що надійшли від аутсорсерів; 

– прийняття рішення щодо остаточного вибору аутсорсерів. 

Аналіз результатів аутсорсингу (6) може бути реалізований на основі 

методу аналізу ефективності аутсорсингових відносин. Перша методика 

ґрунтується на розрахунку чотирьох видів критеріїв, через визначення 

інтегрального значення ефективності аутсорсингової співпраці, табл. 4.2. 

Інтегральне значення ефективності аутсорсингової співпраці 

розраховується як добуток чотирьох критеріїв: 

 

K  Kt 
x Kv

y Kk
z Ke

k,     (4.5) 

 

де: K – комплексний критерій оцінки ефективності обслуговування 

замовника з використанням аутсорсингу; 

x, y, z, k – коефіцієнти вагомості критеріїв. 
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Таблиця 4.2  Методика розрахунку критеріїв ефективності 

аутсорсингової співпраці (джерело: сформовано на підставі [267-269]) 

Найменування показника Формула 

Критерій своєчасності 
надання послуг за 
договором аутсорсингу 

0t

t

p

p
Kt , 

де t  коефіцієнт оцінки часу надання послуг; pt  обсяг 
послуг, наданих у встановлені договором терміни, од. на рік.; pt0 
 загальне (необхідна) кількість послуг, од. на рік.  
При t = 1 можна зробити висновок, що всі послуги були надані 
в установлені терміни.  

Критерій відповідності 
обсягів наданих послуг. 

Vr

Vf
Kv , 

де v  коефіцієнт оцінки обсягу наданих послуг; Vf  
фактичний обсяг наданих послуг, од. на рік.; Vr  реальна 
потреба в послугах, од. на рік 
Ідеальним вважається умова v = 1. 

Критерій якості 
обслуговування 
споживачів 

   
 





4321

321

XXXX

XXX
Kk , 

де k  коефіцієнт оцінки якості обслуговування; 1,2,3,4 x  
оцінка «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» 
Якість обслуговування при k в інтервалі: (0,8-1) відмінна; (0,6-
0,8) добра; (0,4-0,6) задовільна; (0-0,4) незадовільна. 

Критерій економічності 
надання послуг 

eh

e
e n

n
K , 

де e  коефіцієнт економічності надання послуг; ne  величина 
реальних витрат, пов'язаних з наданням послуг, гр. од. на рік; neh 
 величина виділених фінансових ресурсів, гр. од. на рік. 

 

Після знаходження комплексного критерію оцінки ефективності 

аутсорсингової співпраці на основі трансформованої шкали Харрінгтону 

оцінюється рівень результативності аутсорсингового процесу (табл. 4.3). 

Етап моніторингу ринку аутсорсингових послуг (7) передбачає 

використання інформаційно-аналітичної системи дослідження ринку 

аутсорсингових послуг. Особливістю даної системи є наявність можливості 

оцінювання аутсорсингових послуг в плановому і оперативному періоді. 

Рекомендованими елементами інформаційно-аналітичної системи дослідження 

ринку аутсорсингових послуг є: система внутрішньої звітності; система 

маркетингових досліджень; клієнтська бази даних, розділена на потенційних і 
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реальних клієнтів; методика оперативного моніторингу ефективності 

аутсорсингових відносин; кластеризація бізнес-процесів для формування 

таргетованого пошуку аутсорсерів, а також статистичний банк і банк моделей 

аутсорсингу. 

 

Таблиця 4.3  Трансформована шкала Харрінгтону. (джерело: 

сформовано на підставі [267-270]) 

Числові інтервали 
Рівень результативності процесу  

використання аутсорсингу 
0,80-1,00 Дуже високий рівень 
0,63-0,80 Високий рівень 
0,37-0,63 Середній рівень 
0,20-0,37 Низький рівень 
0,00-0,20 Дуже низький рівень 

 

Система внутрішньої звітності містить показники поточної діяльності 

бізнес-структури. Система маркетингових досліджень забезпечує збір і аналіз 

даних, формує звіт про результати. Клієнтська база даних повинна формуватися 

протягом усього життєвого циклу бізнес-структури. Методика оперативного 

моніторингу ефективності аутсорсингових зв'язків дозволяє проводити оцінку 

рентабельності обслуговування, повноти використання бізнес-структурою 

аутсорсингових послуг і можливості збільшення обсягів функцій, переданих на 

аутсорсинг. Статистичний банк передбачає утримання методик статистичної 

обробки інформації. У банку моделей містяться як математичні моделі 

розрахунку ціни, ціноутворення, оцінки якості послуг, що надаються так і 

моделі аутсорсингових взаємин. 

Безперервне оновлення інформаційно-аналітичної системи дослідження 

ринку аутсорсингових послуг дозволить бізнес-структурі: 

 підвищити інформаційний рівень про ринок для формування та 

оновлення клієнтської бази; 

 проводити моніторинг і детальне вивчення ринку і визначити попит і 

пропозицію на нові аутсорсингові послуги; 
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 проводити політику диференційованої і диверсифікації аутсорсингових 

послуг. 

Таким чином, запропоновані методичні рекомендації про прийняття 

рішення про аутсорсингову співпрацю, в розрізі обраних бізнес-структурою 

бізнес-процесів, носять комплексний характер, вписуються в фази і етапи 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Однак складність і 

багатогранність процесу прийняття рішень про аутсорсинг в процесі 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, вимагає адаптації 

запропонованих інструментів. 

Одними з провідних інструментів ресурсного забезпечення інноваційного 

розвитку, що впливають на інноваційну діяльність та успішне її здійснення, 

виступають краудтехнології, до яких відповідно ресурсному забезпеченню 

диверсифікації інноваційного розвитку віднесено: краудфандінг, 

краудінвестінг, краудлендінг; краудсорсінг, краудмаркетинг (інформація), 

краудстаффінг, краудрекрутінг (кадри), краудтестінг, краудкастінг (технології). 

Краудтехнології дозволяють забезпечити кожну фазу диверсифікації 

інноваційного розвитку всіма видами ресурсів, табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Види та сутність краудтехнології (джерело: сформовано за 

результатами власних досліджень) 

Технології Сутність та зміст 

1 2 
Краудрекрутінг (від англ, crowd – натовп, recruiting – наймання робочої сили) 
– технологія пошуку, підбору та оцінки персоналу за допомогою проведення 
спеціально розробленого краудсорсінгового проекту, який працює в Інтернет 
на спеціалізованій платформі, яка дозволяє залучити потенціал людей всього 
світу шляхом надання їм спільної онлайн-роботи. Завдяки такій платформі у 
організаторів проекту є можливість оцінити роботу кожного учасника і 
підвести підсумок: хто стане штатним співробітником організації 

К
ра
уд
ре
кр
ут
ін
г 

(к
ад
ри

) 

Witology https://witology.com; «Хантфлоу» https://huntflow.ru 
Potok https://potok.io 

К
ра
уд
те
ст
і

нг
 

Краудтестінг (англ. Crowdtesting, crowd – «натовп» і testing – «тестування») – 
залучення до завдань забезпечення якості продукту широкого кола осіб для 
використання їх творчих здібностей, знань і досвіду по типу субпідрядної 
роботи на добровільних засадах із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій (спеціалізовані крауд-платформи) 
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Продовження таблиці 4.4  

1 2 
 Testbirds https://www.testbirds.com; Ubertesters https://ubertesters.com  

Test.io https://test.io 
Краудстаффінг – краудтехнологія в галузі управління персоналом, яка 
забезпечує найм на роботу лояльних бренду клієнтів «особливих 
споживачів», часто пропонуючи натомість їх трудових послуг можливість 
тестувати нові продукти бренду, брати участь в дослідженнях, в тому числі 
таких чутливих як «таємничий покупець» 

К
ра
уд
ст
аф
ф
ін
г 

Сбербанк https://www.sbrf.com.ua; Sportlife https://www.sportlife.ua/uk 
Dushka https://www.dushka.ua 
Краудкастінг – пошук людей і організацій та побудова на їх базі ефективної 
мережі учасників, здатних вирішити конкретну задачу або проблему. 
Використовується як нова форма підряду для пошуку персоналу з метою 
реалізації проектів. Поспіль полягає на певний термін, на відміну від 
аутсорсингу, який може мати постійний характер 

К
ра
уд
ка
ст
ін
г 

Агенство Кадри 2000 http://www.kadry.stavropol-consulting.com  
REG.RU https://www.reg.ru/domain/shop/lot/crowdconsulting.ru?rid=2014  
«Game of one movie» https://teamone.socialtoaster.com 
Краудфандінг – форма інвестування, яка спирається добровільне об'єднання 
людей світу через Інтернет підтримати зусилля інших людей або організацій 
за рахунок власних грошей. Для старту збору коштів повинна бути 
задекларована мета, визначена ціна її досягнення, а результати обчислення 
усіх витрат та процесу збирання мають бути відкритими у вільному доступі 

К
ра
уд
ф
ан
ді
нг

 

Realty Mogul https://www.realtymogul.com  
iFunding https://www.crunchbase.com/organization/ifunding  
StartWay https://www.start-way.com; Tech StartUp School http://tsus.me  
GoFundEd https://gof.org.ua; Kickstarter https://www.kickstarter.com 
Airfunding https://www.airfunding.net 
Краудінвестінг – форма інвестування, аналогічна краудфандінгу, проте мета 
брати участь у ньому для потенційного інвестора однозначно полягає в 
очікуванні відносно високих доходів у разі успіху обраної компанії, але з 
розумінням можливих високих ризиків К

ра
уд

 
ін
ве
ст
ін
г 

Startup Network https://startup.ua; UInvest http://uinvest.com.ua  
Fundrise https://fundrise.com; RealtyShares https://www.realtyshares.com 
Краудлендінг є онлайн-процес, який можна реалізувати за допомогою 
спеціально створених інтернет-майданчиків. Цю процедуру можна розділити 
на: Р2Р – кредитування фізичних осіб; Р2В – видача позик фізичними 
особами юридичним особам.  

К
ра
уд
ле
нд
ін
г 

Penenza https://penenza.ru ; Модуь Деньги https://moduldengi.ru  
Поток Диджитал https://investor.potok.digital/  
Озон Инвест https://invest.ozon.ru/; Карма https://wow.karma.red/ 
Краудсорсинг передбачає залучення людських можливостей для спільного 
вирішення певних проблем чи втілення проектів. На відміну від 
краудфандингу (збирають кошти), в краудсорсингу спільними зусиллями 
виконують конкретну роботу – це може бути фізична допомога або послуга. 
осіб 

К
ра
уд
со
рс
ин
г 

Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія;  
Проект – Зробимо Україну чистою http://www.letsdoit.ua  
Foursquare https://ru.foursquare.com; www.crowdmap.com; www.ideaken.com 
Крауд-маркетинг (crowd marketing) – це партизанський маркетинг 
(просування бренду), товарів шляхом формування позитивної думки 
потенційних клієнтів. Замість прямої реклами стимулювання продажів 
реалізується за рахунок відгуків та рекомендацій інтернет-користувачів 

К
ра
уд
м
ар
ке
ти
н

г 
(і
нф

ор
м
ац
ія

) 

Сайти для відгуків (https://irecommend.ru, https://otzovik.com) 
Сервіси відповідей (https://support.google.com/accounts/community?hl=en) 
Yahoo!Answers https://answers.yahoo.com 
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Конкурентна розвідка в межах інспіраційної фази формує тригери 

диверсифікації на засадах системності та постійності моніторингу, аналізу 

конкурентних даних. У подальших фазах конкурентна розвідка є коректором 

прийняття управлінських рішень. В умовах розвитку інфокомунікаційних 

технологій, доступна у всіх аспектах альтернатива фізичному простору мережа 

Інтернет є основним та домінуючим джерелом інформації для конкурентної 

розвідки. Виокремлено основні об’єкти моніторингу конкурентної розвідки в 

мережі Інтернет: реклама, ключові слова, думки, рейтинг популярності сайтів і 

активності конкурентів, посилальна маса, лінкбілдінг, ціни, унікальні 

відвідувачі, трафік, новинні повідомлення, тематичні презентації, контактні 

дані, тематичні донори, конкурсні (акційні) пропозиції, кількість та 

взаємозв’язок інтернет-ресурсів, склад та рух кадрів. Систематизовано та 

запропоновано комплекс інструментів конкурентної розвідки, які забезпечують 

пошук, моніторинг та аналіз зазначених об’єктів, табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5  Інструменти конкурентної розвідки, які забезпечують 

пошук, моніторинг та аналіз в мережі Інтернет відомостей стосовно якісних та 

кількісних показників дій конкурентів (джерело: сформовано на підставі 

авторських досліджень) 

Назва сервісу Мета Результати Вартість 

1 2 3 4 

1. Google 
Alerts 

Інструмент для 
відстеження 
згадок 

Отримання посилань на сайти 
конкурентів, моніторинг: згадок 
компанії в соціальних медіа, 
ключових слів 

Безкоштовно 

2. SocialMent
ion 

Відстеження 
згадок в 
блогосфері, у 
соцмережах і на 
відеосервісах 

Моніторинг: згадок компанії, 
різних ключових слів. 
Перехресний аналіз для соцмереж Безкоштовно 

3. Advse 

Статистика 
пошукової 
реклами в Яндексі 
& Google 

Моніторинг контекстної реклами 
конкурентів 

Безкоштовний 
режим і платний 

(розширені 
можливості) 

4. Whois Сервіс для 
перевірки доменів 

Перевірка сайту через пошуковий 
рядок. Дозволяє дізнатися вільний 
домен або зайнятий. Якщо 
доменне ім'я зайнято, можна 
дізнатися власник і його контакти 

Безкоштовно 
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Продовження таблиці 4.5  

1 2 3 4 

5. Topsy Інструмент для 
соціальних медіа 

Збір докладної статистики про 
твіти по компаніям, що дозволяє 
проводити детальний аналіз і 
будувати графіки 

Безкоштовно 
 

6. Wordstat.y
andex 

Сервіс підбору 
слів 

Дозволяє визначити найбільш 
часті запити потенційних клієнтів. Безкоштовно 

7. Marketing 
Grader 

Інструмент для 
відстеження 
згадок 

Для швидкого і наочного аналізу 
активності конкурентів в 
соціальних медіа, блогосфері, 
сфері SEO і генерації лідів. 
Побудова картини пошукової 
оптимізації для конкуруючих 
сайтів 

Безкоштовно 

8. SpyWords Аналіз ключових 
слів конкурентів 

Приблизна оцінка маркетингових 
бюджетів конкурентів, моніторинг 
динаміки їх ресурсів в природній 
видачі 

Безкоштовно 

9. Competitiv
e Research & 
Keyword 
Research 
Gadget 

Аналіз 
конкурентів і 
ключових слів 

Агрегація даних по діям і 
стратегіям конкурентів в інтернеті 

Безкоштовно 

10. Google 
Keyword 
Planner 

Походження 
ключових слів 

Для визначення оплачуваних і 
органічних ключових слів 
конкурентів, контроль над 
ключовими словами на власному 
сайті 

Безкоштовно 

11. InfiniGr
aph 

Робота з 
соціальними 
мережами 

Для відстеження активності в 
соціальних медіа, виявлення 
повного портрета аудиторії. 
Створення графіків з інформацією 
про конкурентів 

Безкоштовно 

12. Monitor 
Backlinks 

Підбір ключових 
слів 

Відстеження зворотних посилань і 
ключових слів, скачування або 
порівняння з отриманих в 
результаті фільтрації даних з 
попередніми періодами і різними 
конкуруючими проектами 

Залежить від 
кількості 

використовуван
их доменів 

13. SEMRus
h 

Аналіз ключових 
слів 

Розгорнутий аналіз різних даних з 
сайтів-конкурентів: від 
ранжирування і ключових слів до 
трафіку і рекламних показників 

Безкоштовний 
режим і платний 

(розширені 
можливості) 

14. SpyFu 
Моніторинг 
реклами та 
ключових слів 

Простий пошук ключових слів по 
налаштованому таргетингу 
конкурентів 

Базового плану 
$ 79 / міс, тариф 
Professional – $ 

139 / міс. 

15. Allpositi
ons 

Аналіз інформації 
про поточні 
позиціях 
конкуруючих 
проектів 

Розгорнуті звіти за поточними 
позиціями сайтів конкурентів 

Всі розрахунки 
за допомогою 
внутрішньої 
валюти – 
«монети» 

16. SpyOnW
eb 

Відстеження 
різних сайтів, що 
мають спільного 
власника 

Знаходить все ресурси інтернету, 
що належать одному і тому ж 
власнику 

Безкоштовно 
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Продовження таблиці 4.5  

1 2 3 4 

17. Линкпад 
Відстеження 
тенденції 
посилань 

Відстеження найбільш істотних 
тенденцій в змінах посилальної 
маси як окремих сайтів, так і всіх 
існуючих доменів в сукупності. 
Формує список загальних 
(тематичних) донорів для будь-
якої групи сайтів 

Безкоштовно 

18. SimilarW
eb 

Збір даних 
пошукового 
рейтингу сайтів і 
аналіз 
популярності 

Дозволяє отримувати інсайти по 
трафіку майже для будь-яких 
сайтів, демонструє багато 
показників конкуруючих проектів, 
представляє зібрані дані в 
графічному форматі і аналіз будь-
якого сайту за цілою низкою 
критеріїв інтернет-маркетингу 

Безкоштовний 
режим і платний 

(розширені 
можливості) 

19. Монитор
инг (парсер) 
цен Яндекс 
Маркета 
 

Сервіс з 
моніторингу цін 
конкурентів на 
основі даних 
Яндекс.Маркет 

Моніторинг цін конкурентів, що 
дозволить встановити конкурентні 
ціни на товари компанії. Безкоштовно 

20. Complet
e Digital 
Marketing 
Solutions 

Ранжування 
сайтів 

Визначає кількість унікальних 
відвідувачів і загальний рейтинг 
сайтів 

Залежить від 
інтенсивності 
трафіку на сайті 

21. What 
Runs Where 

Моніторинг 
інтернет-реклами 

Відстеження дій конкурентів в 
різних рекламних мережах. 
Доступна система оповіщення про 
нові розміщених контенту від 
конкурентів. Моніторинг 
активності конкурентів в 
рекламних мережах 

В залежності від 
обсягу даних 

22. Open 
Site Explorer 

Пошук всіх, хто 
посилається на 
сайт 

Оцінювання дій конкурентів у 
формуванні посилальної маси, 
оцінка вхідних посилань і 
порівняння активності компанії за 
масою посилань з діями і 
показниками конкурентів, оцінка 
домену та його авторитетності 

Безкоштовний 
режим і платний 

(розширені 
можливості) 

23. Simply 
Measured 

Універсальний 
інструмент 
моніторингу 

Дозволяє провести розширений 
аналізу: трендів, трафіку, 
активності в соціальних медіа. 
Формує до 35 різних типів 
звітності по конкурентам 

$500 на місяць 

24. Link 
Prospector 

Перевірка 
зворотних 
посилань і 
лінкбілдінг 

Моніторинг: гостьових постів, 
посилань на сторінки, оглядів, 
просування контенту, акцій. 
Генерація списку зворотних 
посилань в залежності від 
цікавлять можливостей 
лінкбілдінга 

Безкоштовний 
режим і платний 

(розширені 
можливості) 

 

LinkedIn  дозволяє відстежувати компанії, дивитися, хто прийшов в 

компанію, хто з неї пішов, хто потрібен компанії. 
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Twitter  моніторинг конкурентів і їх працівників, відстеження новинних 

повідомлень компанії будь-якої тематики, списки. 

Postee  аналіз популярності постів в ВКонтакте, тобто чиї і які посади 

отримують найбільше лайків або перепис. 

Twitter Search  дозволяє в реальному часі стежити за всіма 

повідомленнями Twitter з потрібних тем, людям, компаніям і т.п. 

Wikipedia  інормаціі різного роду про конкурентів. 

Slideshare  аналіз презентацій конкурентів. В умовах інтелектуалізації 

економіки, конкурентна розвідка забезпечує перехід від традиційного 

інтуїтивного прийняття управлінських рішень на основі недостатньої 

інформації, до прийняття заснованого на достовірних прогнозах і знаннях. 

Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур – запропоновано організаційний компенсаторний механізм 

управління системною мультивекторною диверсифікацією інноваційного 

розвитку бізнес-структур, який через призму відкритої системи поєднує 

зовнішній та внутрішній механізми ресурсного, процесного, результатного та 

управлінського забезпечення всіх етапів та фаз диверсифікації. 

 

 

4.3 Методичні рекомендації щодо оцінювання адаптивності менеджменту 

бізнес-структури в умовах диверсифікації інноваційного розвитку 

 

 

В умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки на кожну фазу 

диверсифікації полярно впливає багато факторів, здатних змінювати кількісні 

та якісні характеристики її результатів, що вимагає, в першу чергу, 

адаптивності менеджменту, для оцінювання якої в межах фази інспірації 

диверсифікації розроблено методичні рекомендації. Методичні рекомендації 

оцінювання адаптивності менеджменту бізнес-структури до змін ґрунтуються 
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на трьох блоках: оцінки сприйняття змін (оцінки опору персоналу), оцінки 

готовності персоналу до змін, розвитку готовності персоналу до змін, що 

дозволяє не тільки прискорити диверсифікацію інноваційного розвитку, але й 

оптимізувати кількість людських ресурсів на її здійснення і підвищення 

результативності. 

Оцінка сприйняття змін (оцінка опору персоналу) передбачає визначення 

через виявлення типу реакції людини на зміни (консервативний, реактивний, 

що реалізує, інноваційний) рівень потенційного опору, що дозволяє виявити 

прихильників та противників диверсифікації інноваційного розвитку. 

Оцінка готовності до змін дозволяє визначити у співробітників наявності 

двох критичних складових: ключових компетенцій, необхідних для роботи в 

нових умовах, і потенціалу – здатності адаптуватися і швидко освоювати нову 

інформацію. 

Розвиток готовності персоналу до змін спирається на результати перших 

двох блоків, спрямований на підвищення ефективності співробітників (як 

противників так й прихильників) за рахунок розвитку необхідних компетенцій 

та психологічних тренінгів. Головною метою реалізації третього блоку є 

активне включення персоналу в процес диверсифікації на першої фазі і 

створення кадрового резерву за наступними фазами диверсифікації. Кожний 

блок оцінювання містить набор альтернативних інструментів.  

Опір змінам є нормальною реакцією для більшості співробітників на 

будь-яке втручання в звичний режим і графік роботи і одним з проблем 

успішного розвитку бізнес-структури. Соціально-корпоративна 

відповідальність співробітників і їх прийнятність перетворень в сфері 

діяльності бізнес-структури забезпечує підтримку розвитку і відповідно 

формування конкурентних переваг. Головне завданням менеджменту, в умовах 

змін, повинне бути спрямоване на забезпечення сприйняття необхідності 

розвитку і підтримки диверсифікації персоналом бізнес-структури. 

Різноманіття ситуацій, які визначаються якістю і кількістю кадрового складу, 

умов, в яких відбуваються зміни не передбачає універсальних рекомендацій 
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нівелювання опору персоналу змінам. Прогнозування і своєчасне виявлення 

причин і джерел опору, їх негативних наслідків, щоб уникнути істотного 

гальмування розвитку, визначає необхідність ретельного планування 

проведення змін [271-272]. 

Опір персоналу змін обумовлено, перш за все, ризиками для самого 

працівника і невизначеністю його майбутнього. Для зниження цієї небезпеки 

для співробітників, необхідно проводити підготовчу роботу з чітким 

формулюванням мети змін і ретельних обґрунтувань очікуваного результату. 

Процес диверсифікації інноваційного розвитку повинен бути представлений 

деталізованими етапами, завершення яких має забезпечувати певні проміжні 

рішення. 

На першому етапі планування диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури при оцінці опору персоналу рекомендується використання 

показника рівня потенційного опору, який сприяє визначенню прихильників і 

противників диверсифікації. Тип реакції кожного працівника на зміни і його 

відношення до диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

дозволять оцінити рівень опору персоналу змінам. 

Тип реакції персоналу на зміни визначається як перевагу способів 

взаємодії людини з ситуацією зміни, що виражається в емоційних, когнітивних 

і поведінкових реакціях, які представлені через чотири типи реакції людини на 

зміни: 

 консервативний  рідко бачать необхідність у змінах; 

 реактивний  віддають перевагу стабільності; 

 реалізує  якщо бачать необхідність  підтримують і приймають зміни; 

 інноваційний  рідко саботують зміни, драйв змін є їх життєвої і 

робочої необхідністю. 

Визначення соціально-психологічних особливостей кожної особистості 

дозволить виявити відповідні інструменти подолання опору змінам. Для 

визначення типу реакції персоналу на зміни пропонується застосовувати метод 

анкетування, який використовує набір тверджень, що відповідають певному 
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типу. Найбільша кількість балів відповідає найбільш вираженого типу реакції 

особистості на зміни. 

Наступним етапом визначення готовності персоналу до змін є визначення 

ставлення співробітника до змін в бізнес-структурі. Для цього пропонується 

використовувати опитувальник думок кожного співробітника про необхідність, 

причини і наслідки змін, наявності чіткого плану змін і відповідності 

компетенцій призначених менеджерів необхідним компетенціям для здійснення 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Результати 

визначення типу реакції і відносини співробітника до змін дозволяють 

обчислити потенційний опір змінам за формулою 4.6 [273-275]: 

 

Кпс=  ,     (4.6) 

де: Кпс  коефіцієнт потенційного опору персоналу змінам; 

Чіт  кількість осіб інноваційного типу реакції на зміни; 

Чрлт  кількість осіб реалізує типу реакції на зміни; 

Чкт  кількість осіб консервативного типу реакції на зміни; 

Чрт  кількість осіб реактивного типу реакції на зміни. 

 

Як критерій оцінки рівня потенційного опору пропонується до 

використання наступний підхід: 

 якщо Кпс> 1, то зміни проводяться цілеспрямовано і мають високий 

шанс на успіх; 

 якщо Кпс <1, то зміни можуть привести до дестабілізації стану бізнес-

структури і зниження її ефективності при їх здійсненні. 

Для зниження рівня потенційного напруження необхідно зосереджувати 

увагу на консервативному і реактивному типах реакції персоналу на зміни, 

переконати їх у важливості та безпеки перетворень для розвитку бізнес-

структури. Існує велика кількість впливових заходів для активного залучення 

«консервативних» і «реактивних» співробітників на сторону прихильників 



296 

перетворень, зокрема: 

 залучення до участі у змінах; 

 навчання і надання інформації щодо змін в контексті диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури; 

 проведення переговорів і укладення договорів; 

 стимулювання і підтримка персоналу; 

 кадрові перестановки і призначення. 

Таким чином, запропонована методика дозволяє виявити типи реакцій 

персоналу на зміни, визначити рівень потенційного опору, що в кінцевому 

підсумку дозволяє визначити адептів і антагоністів змін і активно включити їх в 

процес диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Існує достатня для вибору кількість інструментів, що дозволяють 

оцінювати опір персоналу змінам, зокрема в рамках: анкетування, 

дискутування, зовнішнього і внутрішнього спостереження, неформального 

спілкування, незалежного спостереження. 

Запропоновані нижче форми-опитувальники є практичним інструментом 

менеджменту в умовах змін, що дозволяють визначити можливий опір 

персоналу з метою негайної реакції керівництва нівелювати проблеми, що 

виникають. Форми охоплюють всю «лінійку» менеджменту, рис. 4.8, можуть 

бути використані в розрізі фаз і етапів диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури. 

Результати, отримані під час відповідей, доцільно розглянути стосовно 

кожної категорії і посади працівників. Подальший аналіз дозволить виявити 

проблеми, вирішувати які необхідно на кожному з виділених рівнів працівників 

бізнес-структури для подолання гальмування новацій. 

Анонімне анкетування є ефективним інструментом, за умови, що 

формулювання питань вимагає від учасників розгорнутих відповідей. Це 

можуть бути прохання про внесення пропозицій щодо поліпшення роботи 

бізнес-структури, прохання висловити особисту думку про політику 

керівництва бізнес-структури. 
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1. Наскільки сильний опір може викликати запропоновані зміни на різних рівнях 

організації? (Підкресліть потрібне). 
top management Сильне Середнє Слабке 

middle management Сильне Середнє Слабке 
лінійні керівники Сильне Середнє Слабке 

виконавці Сильне Середнє Слабке 
2. В якій формі може проявитися цей опір на різних рівнях організації?  

(Поставте галочку у відповідній клітці). 
Пасивність, 
відсутність 
ентузіазму 

Прихований 
саботаж 

Відкрите 
протистояння 

новому 
top management 

middle management 
лінійні керівники 

виконавці 
3. Який рівень довіри сторін, залучених в зміни? 

 (Поставте галочку у відповідній клітці). 
 Високий Середній Низький 

top management 
middle management 
лінійні керівники 

виконавці 
4. Чи мають всі сторони, залучені в зміни, інформацію, необхідну для розуміння 

причин змін і вигод, які будуть їх результатом? (Підкресліть потрібне). 
top management Так Ні 

middle management Так Ні 
лінійні керівники Так Ні 

виконавці Так Ні 
5. Чи були представлені реальні стимули для забезпечення зацікавленості в  

пропонованих змінах? (Підкресліть потрібне) 
top management Так Ні 

middle management Так Ні 
лінійні керівники Так Ні 

виконавці Так Ні 
6. Чи достатні кваліфікація, рівень професійних знань людей, що беруть участь в 

процесі змін? (Підкресліть потрібне). 
top management Так Ні 

middle management Так Ні 
лінійні керівники Так Ні 

виконавці Так Ні 
7. Чи створені необхідні умови для максимально повного залучення всіх сторін,  

що беруть участь у змінах, до їх підготовки? (Підкресліть потрібне) 
top management Так Ні 

middle management Так Ні 
лінійні керівники Так Ні 

виконавці Так Ні 

Рисунок 4.8  Форми-опитувальники, для визначення можливого опору 

персоналу в умовах змін (джерело: сформовано на підставі [276,277]) 

До найбільш результативних можна віднести питання, які відображають: 

підтримку того, що відбувається, роль нововведень в підвищенні ефективності 

роботи бізнес-структури, роль і бажання персоналу в процесах перетвореннях 
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(організатора, виконавця, генератора ідей, транслятора, інша), оцінку роботи 

бізнес-структури на момент анкетування, занепокоєння персоналу щодо втрати 

роботи в результаті змін, пропозицій поліпшення роботи бізнес-структури, 

конкретику зацікавленості персоналу працювати в бізнес-структурі, причини 

конфліктів з іншими працівниками, з керівниками, стратегічні особисті цілі 

персоналу на найближчі 1-2 роки. 

При аналізі відповідей, необхідно оцінювати: ставлення співробітників до 

бізнес-структурі, до керівництва, розуміння і прийняття цілей і стратегії 

розвитку бізнес-структури, враховувати характер взаємовідносин у колективі, 

соціально-психологічний клімат, задоволеність заробітною платою, умовами 

трудового договору з роботодавцем, можливості кар'єрного і професійно 

зростання, зручність робочих місць. Для відвертих відповідей, необхідно 

переконати персонал в абсолютній анонімності анкетування. 

Ще одним способом виявлення опору персоналу є проведення фокус-груп 

з ключовими співробітниками, лінійними керівниками з метою поставити 

конкретні питання і отримати у відповідь максимум корисної інформації. 

Інтерв'ювання цілком здатне дати чітку картину того, що відбувається в бізнес-

структурі. Зазвичай, в такому форматі, співробітники охоче висловлюють свою 

думку про політику керівництва, дають їй свою оцінку. Тривалість Фокус-

групи дві-три години для реального обговорення не більше п'яти питань. 

Оптимальна кількість учасників 8-15 чоловік. Питання повинні носити 

відкритий характер, щоб респонденти самі пропонували варіанти відповідей і 

обговорювали їх. 

Учасники фокус-групи після проведення наради повинні стати 

трансляторами впроваджуваних змін, але для цього необхідно подякувати і 

зацікавити респондентів, проінформувати їх про результати, розповісти про те, 

як будуть використані ці результати в подальшій роботі з реформування у 

бізнес-структурі. 

Одними, з найбільших противників змін, є керівники середньої ланки, це 

має місце за умов прийняття стратегічних рішень на самому верхньому рівні 
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без їх участі, а середній ланці доводиться виконувати ці рішення. При цьому 

виникає багато неврахованих проблем, яких можна було б уникнути в разі 

проведення фокус-групи за участю керівників всіх рівнів. 

Однак, існує проблема «достовірності» результатів фокус-груп. Це 

обумовлено тим, що активізується ефект «групового тиску» та негативний 

вплив лідера. Тому дуже важлива особистість модератора фокус-групи та 

формат проведення дискусії. Модератор повинен відповідати певним вимогам: 

мати досвід проведення «мозкових штурмів», відрізнятися тактовністю з усіма 

учасниками, здатністю «розпалити» дискусію, триматися в рамках заданої теми, 

давати всім рівну можливість висловитися. Учасники заходу будуть відвертіше 

у висловлюваннях, якщо в якості ведучого виступить зовнішній консультант і 

якщо серед присутніх не виявляться безпосередні реформатори. Не дивлячись 

на явні переваги методу його потрібно використовувати в комплексі з іншими 

інструментами. 

У період змін, важливим стає отримання об'єктивної оцінки з зовні, того, 

що відбувається в бізнес-структурі. Для цього запрошують сторонніх 

консультантів з метою спостереження за роботою персоналу. Впровадження 

сторонніх спостерігачів може бути відкритим або таємним, коли консультант 

здійснює спостереження під виглядом нового співробітника, який активно 

занурюється в атмосферу колективу, вивчає настрій співробітників, принципи 

об'єднання колег, причини ворожнечі, хто й що проповідує, хто є 

неформальним лідером. 

Керівництву слід звернути увагу на те, що і як підлеглі обговорюють на 

громадських засіданнях. Зафіксувати напруженість і невдоволення серед 

співробітників можна за допомогою підрахунку кількості вживаних у мові, 

негативних конструкцій, які містять: заперечення, висловлюють не бажання, 

відмову, втому, відсутність можливостей, неможливість, відсутність інтересу. 

Оцінюючи те, що відбувається, потрібно звертати увагу і на невербальні 

повідомлення, зокрема міміку. Все має значення. 
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Способом оцінки опору персоналу змінам є впровадження «агентів 

впливу», людей, що користуються суспільною довірою і великим авторитетом 

серед працівників. Для отримання інформації про настрої персоналу і 

обстановці, керівництву необхідно знайти таких співробітників і заручитися 

їхньою підтримкою. 

Ще одні дієвим способом є проведення спеціальних корпоративних 

заходів, де неформальна обстановка дозволить зібрати багато корисної 

інформації. Це можуть бути спеціальні тренінги, інформаційні сесії, 

корпоративні програми з елементами тімбілдінга (діагностують проблеми у 

взаєминах між співробітниками) і т.д. Застосування інструментів доцільно, 

коли змінам передує невизначеність  важко зрозуміти, що відбувається 

насправді в колективі, який нібито занурюється в себе. Сигналом критичної 

ситуації є події, які супроводжують нововведень: зростання кількості звільнень 

за власним бажанням; зростання кількості скарг від клієнтів, числа конфліктних 

ситуацій між працівниками і керівництвом (між працівниками, між 

підрозділами); збільшення часу обслуговування клієнта при зниженні якості, 

кількості претензій профспілки (його активності, спрямованої проти 

керівництва). 

Враховуючи особливість дослідженого інструментарію оцінки рівня 

опору змінам, для оцінювання рекомендується певну лінійну послідовність 

управлінських дій бізнес-структури, яка містить етапи:  

 ініціалізацію змін – дії, що передують реалізації змін бізнес-структури 

та передбачають розробку всієї програми змін та їх організаційно-економічного 

обґрунтування, що характерно для інспіраціної та підготовчої фаз 

диверсифікації інноваційного розвитку; 

  формулювання мети оцінки опору, визначення її цілей та завдань – 

передбачає формування виконавців перетворень чіткого уявлення про 

результати проміжній та кінцевої оцінки опору персоналу змінам та можливості 

їх практичного використання. Метою оцінки опору персоналу змінам 

пропонується ідентифікація суб’єктів опору, аналіз причин та наслідків 
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несприйняття змін з боку персоналу. До цілій оцінки опору можна віднести:  

 визначення причин опору за ієрархією управління та етапами та 

фазами диверсифікації;  

 ідентифікацію противників змін; типізація опору;  

 результати від негативного впливу з боку суб’єктів змін – 

перекручення або коректування цілей щодо досягнення змін. Зміст завдань 

оцінки опору визначається для кожного етапу оцінювання безпосередньо 

системою менеджменту;  

 визначення причин опору персоналу змінам на індивідуальному, 

груповому та системному рівнях. Визначення ринкових причин опору 

персоналу змінам відбувається в рамках оцінки впливу зовнішніх факторів;  

 оцінка опору персоналу експертними методами – здійснюється через 

кількісне вимірювання опору персоналу із застосуванням анкетування;  

 дослідження рівня лояльності персоналу до змін та визначення рівня 

прояву опору корпоративною культурою бізнес-структури змінам;  

 розробка та впровадження заходів протидії та нівелювання опору 

персоналу бізнес-структури змінам. 

Для визначення рівня опору персоналу змінам рекомендується 

застосовувати методику, яка ґрунтується на дослідженні ступеню його прояву 

на індивідуальному, груповому та системному рівнях, табл. 4.6-4.7.  

Оцінка дозволяє враховувати психологічні, поведінкові та управлінські 

причини опору змінам, які містять ключові характеристики виникнення опору 

та його прояву в межах кожного рівня, що потребує відповідної оцінки. 

Кожна характеристика містить ряд окремих станів, які оцінюються 

максимальне у 10 балів. Загальна характеристика визначається як середнє 

арифметичне із значень окремих станів.  

Оцінка відбувається за шкалою: 0 – абсолютна відсутність; 1-2 – невелика 

наявність; 3-4 – фрагментарна наявність; 5 – середній рівень наявність; 6-7 – 

виражений стан; 8-9 – домінування випадків; 10 – є наявним в повній мірі. 
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Таблиця 4.6  Опис окремих характеристик (станів) індивідуального 

опору змінам бізнес-структури (джерело: сформовано на підставі [278-280]) 

Назва часткової характеристики 
(стану) опору 

Джерело набуття інформації 

Міра зміни особистої безпеки та 
стабільності осіб, задіяних у змінах та 
причетних до рівня їх успішності 

Анкетування  

Збільшення обсягів робіт та повноважень, 
пов'язаний із впровадженням змін 

Анкетування, контент-аналіз документації, 
експертне оцінювання інформації HR- 
менеджерів 

Рівень браку компетентності робітника 
щодо завдань провадження змін 

Анкетування, експертне оцінювання 
інформації HR- менеджерів та лінійного 
менеджменту підрозділів 

Попередній досвід робітника щодо участі у 
змінах 

Анкетування  

 

Таблиця 4.7  Опис окремих характеристик групового опору змінам 

персоналу бізнес-структури (джерело: сформовано на підставі [278-280]) 

Назва часткової  
характеристики (стану) опору 

Джерело набуття інформації 

Ступінь комунікаційної ефективності групи у 
процесі реалізації змін 

Анкетування, контент-аналіз 
документації 

Ступінь прийнятності змін та їх провадження 
формального та неформального лідера групи  

Анкетування  

Негативні наслідки для групи  
Анкетування, експертне оцінювання 
звітів HR-менеджерів та керівників 
функціональних підрозділів 

Конфлікти та зовнішній вплив, в контексті 
реалізації змін 

Анкетування  

 

Індивідуальний рівень опору оцінюється через прояв психологічних та 

суб’єктивних причин, до яких віднесено: особисту безпеку та сталості 

(характеристика персоналу, задіяного у змінах, що впливає на рівень їх 

успішності); обсяг робіт та збільшення, за рахунок впровадження змін; 

компетентності персоналу, щодо завдань реалізації змін та необхідність їх 

збільшення; попередній досвід персоналу щодо участі у змінах. 

Груповий рівень опору доцільно оцінювати з позиції можливості 

синергічного ефекту опору формальних та неформальних груп робітників, що 

можливо за умов схильності персоналу до конформізму.  

На цьому рівні опору оцінюються причини (чинники): ефективність 
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комунікаційних відносин групи у процесі змін; позиції формального/ 

неформального лідера групи відносно змін та їх провадження; наслідки змін 

для групи; конфлікти та зовнішній вплив, що мають відношення до реалізації 

змін. 

Таким чином, універсального набору інструментів оцінки опору 

персоналу змінам не існує. Велика кількість інструментів дозволяє керівництву 

бізнес-структури формувати власний набір для різних варіантів оцінювання. 

Вибір набору інструментів оцінки опору персоналу диверсифікації 

інноваційного розвитку також визначається специфікою діяльності бізнес-

структури (вектором диверсифікації, її складністю, рівнем управлінської 

ієрархії, який безпосередньо очолює зміни, соціально-психологічним кліматом 

у колективі, станом діяльності бізнес-структури та перспективами 

диверсифікації інноваційного розвитку) та формується під її цілі. 

Менеджменту необхідно передбачити зміни, вміти управляти і долати 

опір перетворенням в бізнес-структурі, так як це є необхідною умовою 

успішної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури і відповідно 

її конкурентоспроможності. 

На підставі авторського розуміння, бізнес-структура розглядається як 

відкрита система, тому готовність до змін є комплексною характеристикою, це 

передбачає, що при управлінні змінами має розглядатися широке коло 

значущих факторів впливу на всі фази диверсифікації інноваційного розвитку. 

Крім того, готовність до змін доцільно розглядати, як суттєву ознаку, яка 

проявляється у поведінкової активності персоналу, тобто готовність на 

виконання професійної діяльності в нових умовах.  

Готовність персоналу до змін визначається набором критеріїв, що умовно 

можна поділити на види: мотиваційний, операційний, вольовий, орієнтаційний 

та психологічний. 

Особистісні компетенції кадрів, що включають певні поведінкові, 

емоційні компоненти та комунікативні якості, у сукупності з компетенціями 

бізнес-структури в умовах інтелектуалізації також формують відношення до 
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змін, які мають прояв як: активність, визначеність, прагнення до нового, 

сучасність, мобільність, своєчасність, здатність до навчання, чутливість, 

стресостійкість, когнітивна вищість, схильність до експерименту, наявність 

суб'єктивної значущості змін,  креативність, системність та критичність 

мислення.  

Нажаль, велика кількість критеріїв оцінки готовності персоналу до змін, не 

передбачає наявності комплексної методологічної бази для визначення 

коректності застосування існуючих статистичних методів. На наш погляд, 

простим та зручним у застосуванні для оцінки готовності персоналу до змін 

запропоновано є кваліметричний підхід, який передбачає оцінювання якісних 

показників через кількісні параметри. Кількісні параметри якісних критеріїв 

визначаються на основі експертних оцінок, що дозволяє кількісно оцінити 

якість роботи усіх об'єктів менеджменту. Крім того, це дозволить забезпечувати 

керівництво бізнес-структури оперативною інформацією про учасників процесу, 

зміст їх діяльності та можливий кінцевий результат на всіх етапах інспераційної 

та підготовчої фаз диверсифікації інноваційного розвитку. При цьому 

розроблені та обґрунтовані фактори й критерії в межах моделі мають 

виконувати роль еталону, який з часом може бути адаптованим до обраного 

бізнес-структурою вектору диверсифікації інноваційного розвитку. 

Застосування кваліметрії для оцінювання якісної сторони готовності персоналу 

до змін у діяльності бізнес-структури надає можливості, які мають прояв через 

принципи [277]: 

 будь-яке якісне явище можна подати як сукупність певних властивостей;  

 у вигляді ієрархічної структури можна представити прості елементи 

досліджуваного поняття  

 для порівняння досягненого результату має бути розроблено стандарт 

якості; 

 надає можливість порівнювати показники с різними одиницями виміру;  

 вагомість фактору визначається в контексті пріоритетності; 
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 комплексну кількісну оцінку якості можна представити як функцію 

відносних показників і коефіцієнтів вагомості.  

Готовність персоналу до змін необхідно починати з оцінювання 

полярності впливу на діяльність бізнес-структури зовнішніх та внутрішніх 

факторів, тому що останні обумовлюють процес усвідомлення масштабів 

якісних та кількісних змін всієї бізнес-структури як відкритої системи.  

Необхідно відзначити, що уточнення та встановлення критеріїв оцінки 

готовності персоналу бізнес-структури до змін, обґрунтовано на основі 

узагальнення результатів дослідження специфіки діяльності бізнес-структур 

м.Одеси (ТОВ «ІПГ «Майстер»; ПАТ «Одескабель»; ТОВ «Поліпласт»; ТОВ 

«Одєтекс»; ТОВ «Елмар Сервіс Груп»; ТОВ ВКФ «Олимп-Круг»; ТОВ 

«Логістичний центр плюс»). 

Вагомість кожного фактору та критерію визначаєтеся експертним 

оцінюванням. Метод експертних оцінок передбачає процедуру реалізації, яка 

починається з формування мети та завдань оцінювання. Наступним кроком є 

формування експертної групи та переліку пріоритетних критеріїв. 

Безпосередньо процес проведення експертизи містить етапи: обробки та аналізу 

результатів; підбиття підсумків опитування; встановлення рівня узгодженості 

думок експертів і формулювання відповідних висновків щодо значущості 

кожного критерію. 

Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу бізнес-структури до 

змін представлена у табл. 4.8. 

Модель є дуальною по відношенню до отриманих результатів 

оцінювання. З одного боку, модель дозволяє визначити готовність персоналу до 

змін, з іншого – виявити ті сфери та фактори (більшість яких обумовлені діями, 

перш за все, керівництва), які заважають проведенню змін, що має прояв 

безпосередньо через відношення виконавців та відповідно вимагають 

адаптивної реакції з боку керівництва. 
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Таблиця 4.8  Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу бізнес-

структури до змін (джерело: авторська розробка) 

Фак- 
тори 

Ваго- 
мість 
фак- 
тору 
(Ф) 

Критерії 

Ваго-
мість 

критеріїв
(В) 

Коефіцієнт 
відповід- 
ності 
(К) 

Оцінка  
факторів 

Переважає позитивне ставлення до роботи,
задоволеність існуючим станом справ бізнес-
структури 

В1 К1 

Відчуття приналежності до групи В2 К2 
Сприятливий соціально-психологічний клімат В3 К3 
Відсутність страху перед майбутніми змінами на
підприємстві 

В4 К4 

Стресостійкість В5 К5 
Почуття визначеності та стабільності В6 К6 

П
си
хо
ло
гі
чн
ий

  

Ф1 

Наявність корпоративно-соціальної відповідальності 
працівника 

В7 К7 

Ф1 * ∑ В1*К1 + …
В7*К7 

Сприйняття та розуміння організаційної культури В8 К8 
Бажання майбутніх змін В9 К9 
Високий рівень ефективності комунікацій з 
колегами 

В10 К10 

Можливість кар’єрного зростання в умовах змін В11 К11 М
от
ив
а-

 
ці
йн
ий

  

Ф2 

Наявність інструментів мотивації праці В12 К12 

Ф2 * ∑ В8*К8 + …
В12*К12 

Високий рівень розвитку професійних та рольових 
компетенцій 

В13 К13 

Здатність до саморозвитку В14 К14 
Наявність системи навчання й підвищення 
кваліфікації персоналу 

В15 К15 

Здатність критичного мислення В16 К16 
Здатність адекватної оцінки витрат часу («почуття 
часу») 

В17 К17 П
ро
ф
ес
ій
но

- 
кв
ал
іф
ік
ац
ій
ни
й 

 

Ф3 

Володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями, диджитал-навичками 

В18 К18 

Ф3 * ∑ В13*К13 + 
… В18*К18 

Є досвід участі у проведенні змін В19 К19 
Є досвід організації змін В20 К20 
Є інформація щодо проведення майбутніх змін В21 К21 
Є знання про особливості й умови 
функціонування бізнес-структури 

В22 К22 

О
рг
ан
із
ац
ій
ни
й 

 

Ф4 

Є розуміння можливості змін на підставі наявних
ресурсів та потенціалу бізнес-структури 

В23 К23 

Ф4 * ∑ В19*К19 + 
… В23*К23 

КМогпз = (Ф1 * ∑ В1*К1 + … В7*К7) + (Ф2 * ∑ В8*К8 + … В12*К12) + 
+ (Ф3 * ∑ В13*К13 + … В18*К18) + (Ф4 * ∑ В19*К19 + … В23*К23) 

 

Структура кваліметричної моделі представлена наступними блоками:  

 чотири групи факторів, які охоплюють організаційний, професійно- 

кваліфікаційний, мотиваційний та психологічний аспекти діяльності персоналу;  

 в межах кожної групи факторів представлено критерії, які мають 

відображати специфіку діяльності бізнес-структури як системи, зокрема в 



307 

ресурсному, процесному, результатному та управлінському забезпеченні. 

Критерії умовно розглядаються як вимоги до діяльності персоналу в умовах 

змін, але при випадку самооцінювання  як відношення персоналу до 

готовності бізнес-структури до змін;  

 вагомість факторів і критеріїв;  

 значення ступеню відповідності діяльності персоналу вимогам, що 

визначається експертним методом та значення ступеню оптимістичності 

ставлення персоналу до готовності бізнес-структури до змін.  

Порогові значення коефіцієнту відповідності представлено у табл. 4.9. 

Ця модель дуже проста та зручна, тому може бути самостійно 

використана працівниками бізнес-структури. Її достовірність залежить, з 

одного боку, від відвертості відповідей персоналу в умовах самооцінювання, з 

іншого – від об’єктивного оцінювання персоналу представником відділу кадрів.  

 

Таблиця 4.9  Порогові значення коефіцієнту відповідності (джерело: 

авторська розробка) 

Коефіцієнт Порогове значення 
К = 1 Повна відповідність вимогам (так);  

К = 0,75 Часткова відповідність вимогам (більше так, ніж ні) 
К = 0,50 Урівноважена відповідність вимогам (і так, і ні) 
К = 0,25 Частково-негативна відповідність вимогам (більше ні, ніж так) 
К = 0 Повна невідповідність вимогам (ні) 
 

Збільшення сукупної оцінки факторів змін (ближче до 1), показує 

збільшення готовності кадрів до змін. Навпаки, приближення сукупної оцінки 

до нуля характеризує ситуацію як збільшення опору персоналу змінам під час 

їх реалізації. Критичність значення сукупної оцінки факторів змін починається 

з рівня менше 0,5. Допустимим рівнем готовності персоналу до змін вважається 

коридор значень від 0,5 до 0,75. Оптимальним (майже відсутнім) вважається 

рівень опору персоналу змінам у межах 0,75 – 1,0, це означає, що персонал в 

усіх аспектах готовий до змін. 
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Даний інструмент можна використовувати бізнес-структурою як в статиці 

так й в динаміці. Це дозволить коректувати управлінські дії відносно 

сприйняття та адаптації персоналу до змін.  

Керівництво має бути готовим до незадовільних оцінок у першої практиці 

застосування моделі, особливо в разі відсутності попередній підготовчих 

заходів, які спрямовані на усвідомлення персоналом необхідності змін та 

інноваційного розвитку. 

Модель можна застосовувати за рівнями управлінської ієрархії в межах 

інспіраціної та підготовчої фаз диверсифікації інноваційного розвитку. 

Оскільки діяльність кожної бізнес-структури має певні особливості, які 

впливають на поведінку та компетенції персоналу, тому вони мають бути 

враховані при формуванні моделі оцінки готовності персоналу до проведення 

змін. Модель є універсальною, зручною та простою у використанні, дозволяє 

розширення та адаптацію факторів, які відповідають специфіки, що доведено у 

роботі.  

Сьогодні бізнес-структури мають великій вибір інструментів оцінювання 

готовності персоналу до змін, виокремлено найпростіші практичні інструменти, 

які можуть бути застосовані вітчизняними бізнес-структурами в умовах 

диверсифікації інноваційного розвитку, зокрема: модель «ADKAR», матриця 

оцінки готовності співробітників бізнес-структури до змін, формула змін Д. 

Глейчера, «аналіз силового поля». 

Найпоширенішою моделлю, оцінювання готовності персоналу до змін є 

модель Д. Хайята – «ADKAR» [281-282]. Особливістю модель є те, що 

персонал розглядається як суб’єкти, що формують значну частину 

інтелектуального капіталу і є безпосередніми учасниками та реалізаторами 

змін. Тобто, для ефективного впровадження змін, необхідно управляти не 

тільки бізнес-структурою, як відкритою системою, а й необхідними змінами у 

якісному та кількісному кадровому забезпеченні. Назва моделі відповідає 

першим літерам основних етапів, які долає персонал бізнес-структури в процесі 

адаптації до нових умов: 
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А – Awareness – обізнаність про зміни, усвідомлення їх необхідності, 

розуміння сутності;  

D – Desire – бажання підтримати зміни, взяти участь у їх проведенні;  

K – Knowledge – знання, інформація про способи здійснення змін, їх 

результати;  

A – Ability – здатність до втілення змін, упровадження нововведень, 

постійної підтримки;  

R – Reinforcement – закріплення перших результатів змін, підтримка 

подальшого їх упровадження.  

Результати аналізу характеристики кожного з етапів, дозволяють 

проводити комплексне оцінювання готовності персоналу бізнес-структури до 

змін.  

Матриця оцінки готовності персоналу до змін складається з чотирьох 

блоків, які розташовані на осі координат, де по вертикалі представлена низька і 

висока ступінь задоволеності персоналу існуючої ситуації, по горизонталі - 

низький і високий рівень сприйняття персоналом ризику від змін. 

Виконав відповідну оцінку, працівників можна умовно «розмістити» на 

окремих квадратах – визначити потенціал до змін персоналу окремого 

підрозділу та в цілому (висока готовність до змін, помірно невизначена 

готовність до змін, низька готовність до змін), а також розробити програму 

щодо усунення існуючих проблем. 

Формула змін Д.Глейчера дозволяє оцінити необхідність змін (4.7) [283]: 

 

С = (АBD)  x,      (4.7) 

 

де: С  зміни; 

А  рівень незадоволеності існуючим станом справ; 

В  чітке уявлення бажаного стану; 

D  перші практичні спроби досягти бажане стан; 

x  вартість змін: не тільки фінансова, а й пов'язані з цим інші витрати. 
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У формулі враховано, що зміни можуть відбутися за умови наявності всіх 

трьох елементів – А, В і D і, більш того, разом узяті вони дають більший ефект, 

ніж «вартість» здійснення змін x  витрати сил, часу, дискомфорт і т.п. 

Готовність бізнес-структури до змін буде недостатньою, якщо А, В або D є 

незначними.  

Дефіцит елементів може бути охарактеризований таким чином: 

 дефіцит елемента А: персонал задоволений тим, як в даний час йдуть 

справи; 

 дефіцит елементу В: персонал не дуже влаштовує, поточний стан справ, 

але як їх поліпшити не має уявлення; 

 дефіцит елемента D: персонал знає, чого хоче, але не знає, як почати 

діяти. 

Елемент x  «вартість» змін не можна недооцінювати, це обумовлюється 

тим, що навіть якщо елементи А, В і D значні, вони можуть бути менше, ніж 

передбачувана вартість змін. В якості альтернативи підвищенню елементів А, В 

або D можна постаратися скоротити елемент x  як насправді, так і хоча б в уяві 

персоналу, оскільки передбачувана вартість може змінитися через страх людей 

перед невідомим. 

Використання формули змін вимагає формування максимально повної 

інформації за вказаними елементам  A, B, D і x. 

Концепція аналізу «силового поля»  це один з інструментів, що 

дозволяють прийняти адекватні рішення при подоланні опору персоналу до 

змін і забезпечити належну енергію плануються змін. Цей метод передбачає 

активний аналіз і оцінку поточного стану справ. 

Полярне ставлення людей до змін залежить не стільки від результатів 

змін, скільки від того, чи була задоволена потреба людей в контролі ситуації, 

що веде до змін. Сприйняття успіху змін пов'язано як з реальним станом, так і з 

розривом (в сприйнятті людей або організацій) між тим, чого вони чекали від 

змін, і тим, що в дійсності відбулося, з їх можливістю пристосовуватися до 
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мінливої ситуації. 

Модель «силового поля» описує поточну ситуацію як динамічну 

рівновагу, кероване факторами, які забезпечують стагнацію ситуації. Щоб 

досягти мети, необхідно оцінити сили опору і змінити баланс, змістити центр 

ваги на користь рушійних сил, спрямованих на досягнення мети. 

Відповідно до моделі, досягнення результату змін забезпечується 

пересуванням лінії рівноваги вправо – в бік досягнення мети. Воно може бути 

досягнуто за рахунок посилення або додавання рушійних сил, скорочення або 

відсунення стримуючих сил або комбінації цих заходів. 

Даний вид аналізу можна провести в формі «мозкового штурму» або з 

використанням методів або експертних оцінок, зокрема Дельфі. Кожну 

виявлену силу можна оцінити за 10-бальною шкалою і вивести зважену оцінку. 

Розвиток готовності персоналу до змін має відбуватися системно за 

рахунок активізаціїних засобів впливу на працівників. До найбільш ефективних 

інструментів розвитку готовності персоналу до змін віднесено [284-287]: 

навчання, створення навчальної організації, пропаганда нового, інформування, 

спілкування, комунікації, участь в процесі підготовки до змін, залучення та 

співробітництво, посилення мотивації до змін, забезпечення додаткового 

стимулу, заохочення готовності персоналу до змін, допомога та підтримка, 

перемови, залучення до процесу прийняття рішень, делегування повноважень, 

маніпуляція, маневрування, явний і неявний примус, мотиваційні тренінги. 

Неготовність працівників підтримувати зміни визначається недостатнім 

рівнем знань і професійних навичок, що можна змінити за рахунок 

випереджального навчання, яке здатне підвищити готовність працівників 

включитися в трансформаційні процеси. Розвиток готовності працівників до 

змін буде більш ґрунтовним, якщо на базі бізнес-структури функціонує 

Навчальний Центр, сприяє постійної адаптації до мінливих умов внутрішнього 

і зовнішнього середовища. 

Пропаганда нового, інформування по найважливішим аспектам змін, 

передбачає своєчасне і всебічне інформування працівників, залучених в процес 
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змін, усунення непорозумінь через невірну або неповну обізнаності, 

визначення різних думок в ході спеціально організованих зустрічей з 

представниками керівництва. Залежно від типу трансформацій, інформаційні 

кампанії можуть використовувати засоби місцевої пресі, дошки оголошень, 

спеціальні інформаційні стенди, а також індивідуальні обговорення, зустрічі з 

керівництвом, виступи на нарадах. Ефективність кампаній буде залежати від 

якості їх підготовки і проведення, повноти інформації та наявності взаємної 

довіри між сторонами. 

Ефективність інформування обумовлено його проведенням до початку 

змін і під час з ілюстрацією відчутних позитивних результатів до і після змін. 

Інформування необхідно розглядати як управління очікуваннями зацікавлених 

сторін через управління інтеграцією проекту та комунікаціями. 

Один з найбільш ефективних способів зменшення можливої протидії та 

посилення готовності працівників до активної підтримки передбачуваних змін 

– це залучення їх до процесу планування та підготовки змін. Персонал буде 

підтримувати нововведення, якщо в його створенні брав участь. Формами 

залучення персоналу до підготовки перетворень можуть бути: опитування 

думки, щодо ключових проблем змін, залучення персоналу до роботи творчих 

груп, участі в нарадах, присвячених різним аспектам змін. 

Підвищити зацікавленість персоналу в проведені змін можливо за 

рахунок додаткового задоволення його потреб в результаті проведених змін. 

Створення мотиваційних чинників дозволить підвищити раціоналізаторську 

діяльність, якість послуг, в кінцевому підсумку – підвищення лояльності до 

проведених змін. 

Тактика «Допомога і підтримка» полягає в наданні з боку бізнес-

структури підтримки персоналу, з метою підвищити його впевненість в собі, 

допомогти подолати страх змін. До основних методів підтримки можна 

віднести: обговорення проблем з працівниками; програми м'якого і поетапного 

впровадження змін; делегування повноважень через закріплення кураторів 

(агентів змін); введення тих чи інших пільг для учасників. 
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Найбільш ефективним методом, є переговори, який полягає в 

обговоренні ключових аспектів нововведень і досягнення угоди з впливовими 

групами. досягнення угоди відбувається через двосторонню взаємодію 

ініціатора перетворень і потенційного виконавця на предмет відповідності 

потребам та інтересам останнього. Угоди мають істотну важливість в 

ситуаціях, коли окремі працівники або групи не зацікавлені в трансформаціях, 

проявляючи явну опір. 

Тактика залучення до процесу прийняття рішень полягає в необхідності 

зацікавити основних противників змін або впливових осіб бізнес-структури, 

відповідати за прийняття трансформаційних рішень. Також використовують 

метод кооптації – надання лідеру групи при плануванні і здійсненні змін 

бажаної ролі. Це сприяє підвищенню зацікавленості колишніх противників змін 

в кінцевому результаті роботи бізнес-структури після трансформацій. 

Тактика використання примусу передбачає, спрямовані дії бізнес-

структури змусити працівників змиритися зі змінами і прийняти в них участь. 

Примус може полягати в жорсткій критиці, наказах, загрози втрати можливості 

кар'єрного росту. Діє при авторитарному стилі керівництва, може служити 

попередженням для інших противників трансформацій при дифузному, 

несистемному опорі, зокрема на основі професійної обмеженості. 

Доцільно реалізацію програми змін починати з проведення тематичних, 

присвячених інструментам і технологіям управління змінами, спеціальних 

тренінгів, семінарів, конференцій, зустрічей. Поряд зі зміцненням 

взаєморозуміння, вони можуть стати необхідною «процедурою переходу», яка 

стимулює персонал задуматися про майбутнє і можливу зміну своєї поведінки. 

В окремих випадках, такі заходи виявляють робочі групи, де проект змін знайде 

серйозну підтримку, що полегшить подальший каскад трансформаційних 

процесів. 

Оцінку психологічної готовності персоналу до змін на індивідуальному, 

груповому та організаційному рівнях аналізу, можна здійснювати за допомогою 

наступних методик [288-291]: Readiness for Organizational Change, ROC; 
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Organizational readiness for implementing change, ORIC; Organizational Change 

Questionnaire - Climate of Change, Processes, and Readiness; «Стилі реагування на 

зміни»; Шкала самооцінки інноваційних якостей. 

Методика «Готовність до організаційних змін» (ROC), містить 59 пунктів, 

розглядає готовність до змін як мультимодальний конструкт, на який 

впливають вірування співробітників про те, що: вони здатні ефективно 

реалізувати зміни; запропоновані зміни підходять для бізнес-структури 

(організаційна валентність); лідери колективу прихильні майбутніх змін 

(підтримка менеджменту); зміни корисні для персоналу бізнес-структури 

(персональна валентність). У відповідності з перерахованими віруваннями в 

методику. закладені чотири шкали. 

Методика «Організаційна готовність до впровадження змін» (ORIC) 

ґрунтується на теорії Б. Вайнера (організаційної готовності до змін) і оцінює 

надіндивідуальний (supra-individual) рівень готовності, який об'єднує груповий і 

організаційний рівні. Методика містить дві шкали з 15 тверджень в кожній. 

Результати отримані за даною методикою вимагають подальшої 

психометричної перевірки. 

«Опитувальник організаційних змін: клімат, процеси і готовність» (OCQ-

C, P, R) складається з 42 пунктів, дозволяє оцінити готовність до 

організаційних змін на індивідуальному рівні. Методика включає шкали: якість 

комунікацій, участь, ставлення вищого керівництва до змін, підтримка 

менеджменту, довіра менеджменту, згуртованість; когнітивний компонент 

(думки і уявлення про зміни); емоційний компонент (почуття з приводу 

конкретного проекту); інтернаціональних компонент (зусилля і енергія 

персоналу бізнес-структури, які вони готові інвестувати в процес змін). 

Опитувальник «Стилі реагування на зміни» являє собою об'єднання двох 

підходів до розуміння соціально-психологічних явищ до змін (установчий і 

типологічний) і визначає стиль реагування на зміни як «перевагу певних 

способів взаємодії людини з ситуацією зміни, що виражається в емоційних, 

когнітивних і поведінкових реакціях». Опитувальник містить 52 пункти і 
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дозволяє оцінити чотири стилю реагування співробітників на організаційні 

зміни: інноваційний, консервативний, реактивний і реалізаційний. 

Опитувальник має високий ступінь надійності, що задовольняють стандартам 

показниками зовнішньої і внутрішньої валідності.  

Шкала самооцінки інноваційних якостей оцінює ставлення до інновацій 

через самооцінку власних інноваційних якостей. Емпірично була виявлена 

трьохфакторна структура опитувальника, що включає такі чинники, як 

креативність, орієнтація на майбутнє, ризик заради успіху. Проведена крос-

культурна валідізація, методика відрізняється високими показниками 

надійності, може бути застосована в організаційному контексті. 

Таким чином, запропонований інструментарій оцінювання адаптивності 

менеджменту бізнес-структури в умовах диверсифікації інноваційного розвитку 

має універсальнє призначення, досить простий у використанні та може 

застосовуваться для всіх етапів та фаз диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

 

Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить 

послідовно залежні фази: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. 

Інспіраційна фаза представлена когнітивною диверсифікацією, яка охоплює 

блоки «передумови», «система когнітивної вищості» та «коригування», де 

останній блок пов’язує перші два. Блок «передумови» послідовно базується на: 

полярності випадкових та передбачуваних зовнішніх та внутрішніх тригерів 

диверсифікації; готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінки 

когнітивної вищості бізнес-структури. Коригування готовності до змін 

управлінських кадрів всіх рівнів та формування відповідних знань можливе за 

рахунок одночасного використання блоків «передумови» та «система 

когнітивної вищості», що надає можливість адаптації бізнес-структури до 

існуючих викликів та своєчасної диверсифікації інноваційного розвитку.  

Модель надає можливість адаптації та своєчасної диверсифікації 

інноваційного розвитку за рахунок посилення значимості когнітивної 

диверсифікації, яка задає начальні умови та забезпечує координацію 

диверсифікації інноваційного розвитку до її завершення.  

З метою ресурсного забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур проведено дослідження зовнішніх джерел, які 

характеризуються вільним доступом, що не має часових та географічних 

обмежень, мінімальними витратами часу та фінансів на пошук та залучення 

ресурсів, зокрема: інноваційні майданчики; крауд-платформи; торгівельні 

платформи; електроні каталоги, сайти бізнес-структур; сайти з 

працевлаштування, форуми, соціальні мережі, пошукові сервіси, блоги, відео 

блоги, чати. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

через: краудтехнології, аутсорсинг, конкурентну розвідку.  
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На кожної фазі диверсифікації інноваційного розвитку в умовах нестачі 

або невідповідності персоналу вимогам доцільно залучати персонал за 

принципом аутсорсингу. Аутсорсинг розширює можливості для бізнес-

структури, зокрема через: залучення фахівців, використання додаткових 

потужностей, мінімізацію ризиків. Одними з провідних інструментів 

ресурсного забезпечення інноваційного розвитку, що впливають на інноваційну 

діяльність та успішне її здійснення, виступають краудтехнології, до яких 

відповідно ресурсному забезпеченню диверсифікації інноваційного розвитку 

віднесено: краудфандінг, краудінвестінг, краудлендінг; краудсорсінг, 

краудмаркетинг (інформація), краудстаффінг, краудрекрутінг (кадри), 

краудтестінг, краудкастінг (технології). Краудтехнології дозволяють 

забезпечити кожну фазу диверсифікації всіма видами ресурсів.  

Конкурентна розвідка в межах інспіраційної фази формує тригери 

диверсифікації на засадах системності та постійності моніторингу, аналізу 

конкурентних даних. У подальших фазах конкурентна розвідка є коректором 

прийняття управлінських рішень. В умовах розвитку інфокомунікаційних 

технологій, доступна у всіх аспектах альтернатива фізичному простору мережа 

Інтернет є основним та домінуючим джерелом інформації для конкурентної 

розвідки. Виокремлено основні об’єкти моніторингу конкурентної розвідки в 

мережі Інтернет: реклама, ключові слова, думки, рейтинг популярності сайтів і 

активності конкурентів, посилальна маса, лінкбілдінг, ціни, унікальні 

відвідувачі, трафік, новинні повідомлення, тематичні презентації, контактні 

дані, тематичні донори, конкурсні (акційні) пропозиції, кількість та 

взаємозв’язок інтернет-ресурсів, склад та рух кадрів. Систематизовано та 

запропоновано комплекс інструментів конкурентної розвідки, які забезпечують 

пошук, моніторинг та аналіз зазначених об’єктів. В умовах інтелектуалізації 

економіки, конкурентна розвідка забезпечує перехід від традиційного 

інтуїтивного прийняття управлінських рішень на основі недостатньої 

інформації, до прийняття заснованого на достовірних прогнозах і знаннях. 

Обґрунтовано, що в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки на 
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кожну фазу диверсифікації полярно впливає багато факторів, здатних 

змінювати кількісні та якісні характеристики її результатів, що вимагає, в 

першу чергу, адаптивності менеджменту, для оцінювання якої в межах фази 

інспірації диверсифікації розроблено методичні рекомендації. Методичні 

рекомендації оцінювання адаптивності менеджменту бізнес-структури до змін 

ґрунтуються на трьох блоках: оцінки сприйняття змін (оцінки опору 

персоналу), оцінки готовності персоналу до змін, розвитку готовності 

персоналу до змін, що дозволяє не тільки прискорити диверсифікацію 

інноваційного розвитку, але й оптимізувати кількість людських ресурсів на її 

здійснення і підвищення результативності. 

Оцінка сприйняття змін (оцінка опору персоналу) передбачає визначення 

через виявлення типу реакції людини на зміни (консервативний, реактивний, 

що реалізує, інноваційний) рівень потенційного опору, що дозволяє виявити 

прихильників та противників диверсифікації інноваційного розвитку. 

Оцінка готовності до змін дозволяє визначити у співробітників наявності 

двох критичних складових: ключових компетенцій, необхідних для роботи в 

нових умовах, і потенціалу – здатності адаптуватися і швидко освоювати нову 

інформацію. 

Розвиток готовності персоналу до змін спирається на результати перших 

двох блоків, спрямований на підвищення ефективності співробітників (як 

противників так й прихильників) за рахунок розвитку необхідних компетенцій 

та психологічних тренінгів. Головною метою реалізації третього блоку є 

активне включення персоналу в процес диверсифікації на першої фазі і 

створення кадрового резерву за наступними фазами диверсифікації. Кожний 

блок оцінювання містить набор альтернативних інструментів.  

Доведена універсальність зазначеного інструментарію для всіх етапів та 

фаз диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

 

Основні положення розділу 4 відображені здобувачем у таких наукових 

публікаціях: [1, 14, 21, 26, 30, 32, 34, 37, 40, 41], наведених у додатку З.
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РОЗДІЛ 5 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

СИСТЕМНОЇ МУЛЬТИВЕКТОРНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

 

 

5.1 Організаційний механізм управління процесом системної 

мультивекторної стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

та оцінка її адаптивності в умовах інтелектуалізації 

 

 

Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур – запропоновано організаційний компенсаторний механізм 

управління системною мультивекторною диверсифікацією інноваційного 

розвитку бізнес-структур, який через призму відкритої системи поєднує 

зовнішній та внутрішній механізми ресурсного, процесного, результатного та 

управлінського забезпечення всіх етапів та фаз диверсифікації (рис. 5.1). 

Компенсаторний механізм містить три рівня часових обмежень: 

прогнозний, оперативний та постфактум, що дозволяє своєчасно коректувати 

реалізацію стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Організаційний компенсаторний механізм забезпечує активізацію залучення 

ресурсних резервів для ефективного адресного використання за етапами та 

фазами диверсифікації через заміщення або поповнення нестачі ресурсів 

(фінансових; сировинних (матеріалів); технічних (обладнання); технологічних 

(технології); інформаційних; людських) за рахунок джерел зовнішнього та 

внутрішнього середовища бізнес-структури. Зокрема охоплює процедури 

ресурсного забезпечення через: краудсорсинг, інсорсинг (поділ праці між 

працівниками всередині підприємства), аутсорсинг (Outer-Source-Using), 

аутстаффінг (Outstaffing), лізинг персоналу (Staff Leasing). Встановлено, що, 
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застосування зазначених технологій впливає на систему управління персоналом 

бізнес-структури, що має прояв через: адаптацією до змін – без порушення 

цілісності системи управління персоналом; біфуркацію системи у зв’язку з 

невизначеністю складу персоналу й нечітким розподілом управлінських 

функцій між внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Організаційний компенсаторний механізм управління 

системною мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-

структур (джерело: авторська розробка) 

 

Під організаційним механізмом управління процесом диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури визнано систему, яка містить етапи, 

структуру, взаємозалежність процесів, процедур, елементів і методів, 

організаційного та інформаційного забезпечення, спрямованих на здійснення 
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диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Дія організаційного механізму починається з одного боку з того, що 

планово-фінансовим відділом формуються звіти, щодо стану фінансово-

господарської діяльності бізнес-структури для виявлення причин і загроз 

різкого падіння прибутку. З іншого боку, відділ маркетингу бізнес-структури 

формує звіти щодо успішної діяльності конкурентів та зміни міжнародних 

трендів ринку інновацій. І в тому і в іншому випадку результати звітів стають 

тригерами диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Може бути 

зовсім інша ситуація, коли негативні зміни не мають підтвердження фінансово-

економічними звітами, ідея змін умов функціонування виникає серед 

працівників бізнес-структур зовсім по іншим причинам, наприклад, передчуття, 

або дослідження сучасних трендів ринку інновацій є захопленням працівника, 

або працівник має опосередковане відношення до конкурентів бізнес-структури 

та добре інформований щодо їх останніх досягнень, які мають значний попит. 

Тобто інформація, яка спонукає керівництво бізнес-структури замислитися над 

необхідність суттєвих змін інноваційної спрямованості може бути отримана як 

з зовнішніх так й з внутрішніх джерел. Поєднання зовнішніх та внутрішніх 

тригерів дає посилення реакції керівництва Сінергійний ефект тригерів з 

одного боку, забезпечує усвідомлення керівництвом бізнес-структури 

необхідності диверсифікації інноваційного розвитку (відбувається когнитвна 

диверсифікація), з іншого – сприяє дослідженню та обумовлює виявлення 

ринкових можливостей бізнес-структури, що передбачає відстеження основних 

тенденцій на ринку з метою виявлення можливих змін, наприклад, у структурі 

попиту і пропозиції на окремі види продукції, а також змін в технологічній 

сфері. Для цього також передбачається оцінка конкурентоспроможності бізнес-

структури в порівнянні з іншими гравцями ринку, що дозволить бізнес-

структурі у подальшому виявити свої можливості та резерви. Такими 

можливостями, зокрема може стати впровадження інноваційних технологій в 

виробництво та систему менеджменту, а також підготовка кваліфікованого 

персоналу для майбутніх трансформацій. Остаточний вибір напрямку змін 
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спирається на результати фахових досліджень (Додаток Ж, блок 2). Найбільш 

складною та ємною визнано диверсифікацію виду економічної діяльності, але й 

дверсифікаця виробництва, що спрямована на появу нового інноваційного 

продукту також є серйозним випробуванням для бізнес-структури, яка 

активізує та задіює всі структурні підрозділи. Диверсифікація виробництва 

охоплює усі елементи бізнес-структури як відкритої системи через ресурсне, 

процесне, результатне та управлінське забезпечення. Розглянемо дію механізму 

управління диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структури на 

прикладі виробництва нового інноваційного виду продукції.  

На основі інформації про загрози зниження попиту на продукцію і 

результатів дослідження ринку, що визначаються відділом маркетингу, а також 

параметрів динаміки розміру ринку і ринкової частки здійснюється 

прогнозування попиту на продукцію (Додаток Ж, блок 3). На даному етапі в 

якості можливих методів можуть бути обрані методи експертних оцінок, 

методи аналізу та прогнозування часових рядів, а також логіко-смислового 

моделювання з розривом причинно-наслідкових зв’язків. 

Прогнозування попиту на продукцію здійснюється за допомогою методів, 

вибір яких визначається особливостями діяльності бізнес-структури. При 

прогнозування попиту на продукцію необхідно ідентифікувати та враховувати 

вплив факторів, що обумовлюють різке зниження попиту на продукцію. 

Отримання прогнозного значення є результатом процесу прогнозування попиту 

на продукцію, що використовується для оцінки потенціалу диверсифікації 

виробництва в контексті інноваційного розвитку (Додаток Ж, блок 5). Крім 

того, використовуються результати аналізу готовності бізнес-структури до 

реалізації диверсифікації інноваційного розвитку (Додаток Ж, блок 4). Такий 

підхід дозволяє прогнозувати попит на продукцію з урахуванням динаміки 

тимчасового інтервалу, що надає бізнес-структурі часовий лаг для підготовки і 

проведення диверсифікації. 

Планово-фінансовий відділ має відповідати за аналізування готовності 

бізнес-структури до виконання диверсифікації інноваційного розвитку, 
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здійснює його інформаційне забезпечення на підставі використання методів 

техніко-економічних розрахунків, фінансового аналізу і діагностики. Цей етап 

передбачає оцінювання основних складових потенціалу бізнес-структури: 

трудової, інвестиційної, інноваційної, організаційної, виробничої, фінансової, 

та ринково-збутової. Аналіз дозволяє виявити проблемні ділянки стосовного 

готовності окремих видів потенціалу бізнес-структури до здійснення 

диверсифікації інноваційного розвитку. Крім того, на даному етапі 

визначаються можливості бізнес-структури для реалізації диверсифікації, що є 

вихідною інформацією для оцінювання потенціалу диверсифікації 

інноваційного розвитку (Додаток Ж, блок 5). 

Оцінка потенціалу диверсифікації інноваційного розвитку проводиться з 

метою визначення існуючих у бізнес-структури резервів, щодо випуску нових 

видів продукції, що забезпечить конкурентні переваги та покращення значень 

основних показників фінансово-господарської діяльності. Для оцінки 

потенціалу диверсифікації інноваційного розвитку планово-фінансовий відділ 

забезпечує фактичною інформацією щодо: обсягу, цін, собівартості, прибутку 

від реалізації продукції, що випускається, ресурсних витрат. Також 

використовується попередньо розраховане (Додаток Ж, в блоці 3) прогнозне 

значення попиту на продукцію. Таким чином, оцінка потенціалу диверсифікації 

інноваційного розвитку, що вимагає економічного обґрунтування потребує 

застосування не стандартних методів, зокрема за рахунок побудови 

оптимізаційної моделі, яка дозволить порівняти прогнозні показники діяльності 

бізнес-структури з поточними. Такий підхід дозволяє врахувати виробничі 

можливості бізнес-структури і ринковий попит на продукцію. Отримані 

результати дозволяють виокремити планово-фінансовим відділом напрямки 

підвищення потенціалу бізнес-структури для проведення диверсифікації 

інноваційного розвитку за рахунок виробництва нової продукції.  

Блок з підвищення потенціалу диверсифікації інноваційного розвитку є 

наступним важливим етапом механізму (Додаток Ж, блок 6). Для визначення 

пріоритетних напрямків масштабування виробничих можливостей, з метою 
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збільшення потенціалу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури, доцільно застосовувати економіко-математичну модель. Результати 

цього етапу є підгрунттям планування та підготовки диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Потенціал бізнес-структури розглядається як характеристика її стану у 

певному часовому континуумі, яка визначає наявність конкретних умов для 

використання існуючих ресурсів при отриманні заданого результату і 

збереження цільового орієнтиру інноваційної діяльності. Таким чином, 

збільшення потенціалу диверсифікації виробництва в контексті інноваційного 

розвитку передбачає зростання власних можливостей бізнес-структури 

виробляти нові види продукції, які мають попит на ринку, що вимагає 

відповідного ресурсного забезпечення. 

Інформацію про наявні власні резерви підвищення потенціалу бізнес-

структури надає планово-фінансовий відділ. Інформація, що стосується інших 

ресурсних джерел надається з відділу маркетингу. Особливістю цього етапу є 

правильність розподілення резервів бізнес-структури по усіх необхідних 

напрямках, для чого потрібно координація роботи всіх відділів бізнес-

структури. Але, якщо існує брак певних ресурсів бізнес-структури або їх якість 

не відповідає вимогам інноваційної діяльності, актуальним стає компенсація 

нестачі ресурсів за рахунок залучення зовнішніх джерел. 

В умовах випуску нової інноваційної продукції, з огляду на проблеми 

ресурсного забезпечення, зокрема: стану матеріально-технічної бази 

вітчизняних бізнес-структур; фінансових та інвестиційних обмежень; що 

пов’язані з трудовими ресурсами; інноваційних та ресурсно-збутових 

можливостей, виокремлюють сім основних напрямків підвищення потенціалу 

диверсифікації інноваційного розвитку. До них віднесено: залучення 

інвестицій; придбання нового та/або модернізація діючого обладнання; 

придбання нових технологій; підвищення рівня компетентності кадрів за 

рахунок навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації; здійснення 

автоматизації виробництва і т. ін. Прийняття управлінських рішень при виборі 
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альтернативних зовнішніх джерел ресурсного забезпечення при обмежених 

можливостях бізнес-структури обумовлено з точки зору підвищення потенціалу 

диверсифікації ефективність яких (варіантів) інноваційного розвитку буде 

максимальною. Таким чином, потенціал диверсифікації бізнес-структури 

формується не лише за рахунок власних резервів, але й за рахунок 

спроможності бізнес-структури залучити та використати зовнішні ресурсні 

джерела задля диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Оскільки виробництво нової продукції пов'язане зі зміною технології і 

складу робіт, дуже актуальним стає наявність компетентних кадрів. Власними 

вилами при наявності фінансових резервів можливо забезпечити власним 

кадрам підвищення кваліфікаційного рівня та перепідготовку персоналу. Однак 

не завжди це рішення є оптимальним, особливо, коли графік диверсифікації 

вимагає швидкості реалізації та кваліфікований працівник потрібен зараз, 

рішенням такої проблеми є залучення трудових ресурсів зі зовні. Своєчасне 

забезпечення процесу диверсифікації трудовими ресурсами відповідної 

кількості та якості має важливе значення для підвищення потенціалу 

диверсифікації інноваційного розвитку в цілому та її ефективної реалізації. 

Відділ кадрів надає інформацію про ступінь забезпеченості бізнес-структури 

трудовими кадрами для реалізації диверсифікації, а також про часткову 

завантаженість персоналу за категоріями і розрядами. Крім того, може 

виникнути необхідність введення нових посад і функцій в результаті зміни 

технології виробництва при диверсифікації інноваційного розвитку. 

Відділ кадрів надає інформацію про необхідність підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів бізнес-структури. Система підготовки і 

перепідготовки кадрів та їх правильний розподіл має забезпечувати рівень 

кваліфікації персоналу, необхідний для здійснення інноваційного розвитку 

бізнес-структури за етапами та фазами диверсифікації. Саме тому, відділ 

кадрів, як елемент системи когнитивної вищості, повинен здійснити аналіз і 

надати інформацію, щодо опору персоналу змінам, готовності персоналу до 

змін, готовності персоналу до розвитку.  
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За результатами підвищення потенціалу диверсифікації інноваційного 

розвитку формується інформація про ресурси (кількість, якість за етапами та 

фазами диверсифікації), яка використовується при підготовчої фазі 

диверсифікації інноваційного розвитку (Додаток Ж, блок 7). Цінність також має 

інформація про ризики зниження попиту на продукцію та про зміну ринкової 

кон'юнктури при плануванні та підготовці до диверсифікації інноваційного 

розвитку. Це дозволяє визначити можливі ризики зовнішнього середовища та 

прийняти превентивні заходи щодо нівелювання іх впливу на реалізацію 

диверсифікації.  

Різні аспекти планування диверсифікації інноваційного розвитку 

представлено Блоком 7 (Додаток Ж), який містить: визначення часу початку 

виробництва нової продукції; оцінку необхідності в ресурсах і забезпечення їх 

доступності; узгодження різних виробничих і збутових схем; термін здійснення 

диверсифікації.  

Процес планування підготовки до диверсифікації інноваційного розвитку, 

а також коригування при необхідності конструкторської документації по 

інноваційним проектами здійснює конструкторський відділ, який оновлену 

документацію надає технологам. 

Основною задачею технологічного відділу є створення плану 

впровадження нової техніки і технології, в якому представлені заходи щодо 

прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, 

найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень. 

План враховує зміни, які відображаються в технічної документації через 

коригування технологічних процесів і режимів виробництва в результаті 

диверсифікації інноваційного розвитку. 

На етапі проектування інноваційної продукції, конструкторська служба 

сумісно з технологічним відділом визначає склад нового виробу, 

прораховуються матеріальні і трудові нормативи, що є основою для планово-

фінансового відділу, який розраховує планову калькуляцію та прогнозовану 

собівартість та ціну нової продукції. 
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Сьомий блок механізму завершується отриманням показників планування 

та підготовкою до диверсифікації інноваційного розвитку. Всім лінійним 

керівниками бізнес-структури надається прорахований і готовий до реалізації 

план диверсифікації, який є картою дій, паралельно з використанням 

диверсифікаційного потенціалу бізнес-структури (Додаток Ж, блок 8). 

Здійснення диверсифікації інноваційного розвитку спирається на використанні 

можливостей зовнішнього та внутрішнього оточення бізнес-структури, 

стратегічному плануванні та організації нової продукції, а також оптимізації 

виробничих планів. Безпосередньо диверсифікація інноваційного розвитку - це 

всебічне забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

стосовно різноманітних аспектів проведення змін інноваційної спрямованості: 

термінів, асортименту продукції, інвестицій, використання ресурсів, 

управлінських технологій, ринків, постачальників, ресурсних джерел і т.п. 

Реалізація етапу проведення диверсифікації інноваційного розвитку можлива за 

умов, якщо розроблені управлінські рішення дійсно реалізуються на практиці в 

системі управління бізнес-структури, зокрема, здійснюється диверсифікація 

виробництва.  

Системність і послідовність у проведенні диверсифікації інноваційного 

розвитку є запорукою її успішної реалізації. Розвиток цифрових технологій 

покликаний забезпечити вільне та просте залучення, ефективне використання 

всіх видів ресурсів диверсифікації інноваційного розвитку на кожному її етапі 

за кожною фазою як завдяки власним джерелам бізнес-структури так й за 

рахунок зовнішніх. Сучасні цифрові технології дозволяють автоматизувати 

бізнес-процеси бізнес-структури, що суттєво підвищує ефективність роботи 

всього персоналу в системі підрозділів за рахунок автоматизації обліку, 

обробки та аналізу інформації. Це дозволяє підвищити керованість бізнес-

структури як системи в цілому та в процесі диверсифікації. Для проведення 

диверсифікації інноваційного розвитку доцільно застосовувати інформаційну 

модель управління, що дозволяє визначити джерела та пункти призначення 

інформаційних потоків для організаційного забезпечення процесу 
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диверсифікації інноваційного розвитку. Інформаційна модель дублює всі етапи 

механізму управління диверсифікацією інноваційного розвитку та реалізується 

у фарватері авторського бачення щодо бізнес-структури як відкритої системи, 

де основні інформаційні потоки можна розподілити за ресурсним, процесним, 

результатним та управлінським забезпеченням. 

При реалізації кожного етапу диверсифікації за кожною фазою, виникає 

потреба в оцінці отриманих результатів, тобто ефективності кожного кроку 

диверсифікації інноваційного розвитку. Це можливо за рахунок використання 

даних оперативного, бухгалтерського, статистичного та управлінського обліків. 

Планово-фінансовий відділ оцінює економічну ефективність 

диверсифікації шляхом порівняння фактичних показників фінансових 

результатів діяльності бізнес-структури до та після впровадження інновації 

(Додаток Ж, блок 9). Відділ здійснює контроль правильності складання, 

оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати по 

впровадженню інновацій. За рахунок використання методів фінансового 

аналізу та оцінки економічної ефективності, що передбачає зіставлення 

результатів і витрат при проведенні диверсифікації інноваційного розвитку. 

Оцінка економічної ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

має враховувати відхилення фактичних показників від планових. У разі 

виявлення відхилень розробляються коригувальні дії і визначаються напрямки 

вдосконалення процесів на кожному етапі диверсифікації. Коригувальні дії 

можуть припускати зміну обсягів випуску продукції, удосконалення технології 

виробництва, коригування цінової політики бізнес-структури і т.п. в залежності 

від характеру відхилень. На цьому етапі відділ конструкторських робіт 

розробляє техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту, а 

технічний відділ визначає економічну ефективність впровадження нової 

техніки і технології, що є основою проведення економічної оцінки 

ефективності диверсифікації інноваційного розвитку. Ефективність механізму 

диверсифікації інноваційного розвитку обумовлена якістю проектування і 

своєчасністю впровадження автоматизованих систем управління випуском 
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нової продукції. 

Такім чином, можна зробити висновок, що механізм управління 

диверсифікацією інноваційного розвитку місить: етапи (змістовні блоки) 

послідовності дій в межах етапів та фаз диверсифікації; індикативні показники 

оцінювання за рівнем часових обмежень (прогнозні (планові), оперативні 

(фактичні), постфактні (результатні); інформаційні потоки, що відповідають 

всім функціям менеджменту (планування, мотивування, організація, контроль, 

координація) в контексті часових обмежень. Визначене дозволяє зробити 

висновок щодо необхідності перманентного управління диверсифікацією 

інноваційного розвитку та відповідно безпосередньо процесу диверсифікації. 

Безперервність управління обумовлює його циклічність, яка починається 

інспіраційною фазою диверсифікації та завершуються заключною фазою. 

Активізація механізму управління диверсифікацією починається з запуску 

тригерів зовнішнього та внутрішнього середовищ та пошуку шляхів 

забезпечення конкурентних переваг. Систематично має проводиться 

моніторинг стану та інноваційних трендів оточення бізнес-структури та 

визначення факторів впливу на її конкурентоздатність. Різка негативна зміна 

аналітичних показників, як індикаторів розвитку та умов бізнес-структури, 

сприятиме усвідомленню останньою необхідності змін. 

В рамках механізму управління диверсифікацією інноваційного розвитку 

можна комплексно і взаємопов'язано застосовувати різні методи і інструменти 

техніко-економічного та стратегічного планування та регулювання виробничих 

процесів. Цей механізм забезпечить формування оптимального 

диверсифікаційного портфеля за рахунок максимально повного використання 

можливостей та потенціалу бізнес-структури. Розробка механізму управління 

диверсифікацією інноваційного розвитку дозволить підвищити обґрунтованість 

прийняття управлінських рішень, забезпечити гнучкість і оперативність 

управління, комплексно і систематично враховувати фактори зовнішнього і 

внутрішнього середовища бізнес-структури, а також специфіку її діяльності. 

Механізм розкриває особливості підготовки і планування процесів виробництва 
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нової продукції за допомогою надання тимчасового лага для підготовки і 

проведення диверсифікації інноваційного розвитку, що спрямовано на 

забезпечення конкурентних переваг за рахунок своєчасних змін у інноваційної 

діяльності бізнес-структур, що відповідають сучасним вимогам ринку в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки. 

Сучасні умови функціонування вітчизняних бізнес-структур 

характеризуються обмеженням ресурсної бази. Нестача будь-яких ресурсів має 

для кожної бізнес-структури різні причині, але існує низка об’єктивних причин, 

які суттєво впливають на діяльність кожної вітчизняної бізнес-структури без 

виключення, зокрема: інтенсивний розвиток технологій обумовлює швидке 

моральне та технологічне старіння наявного обладнання; прив’язка фінансових 

розрахунків до курсу долару США, різке коливання якого призводить до змін у 

вартості продукції або послуг, нажаль незалежно від на напрямку коливань; 

нестача професійних кадрів - відсутність наступництва поколінь професійних 

кадрів; нестача молодих спеціалістів («експорт» трудових ресурсів); текучість 

та старіння кадрів; глобальна інформатизація суспільства, поява 

«інформаційного сміття» та брехливої інформації; відтік інвесторів 

(паплюження інвестиційної привабливості країни); завеликі ставки 

кредитування фінансовими установами; поява інновацій, що назавжди 

нівелюють окремі види діяльності або спонукають їх до кардинальної 

трансформації. 

Таким чином, визначені тенденції прямо або опосередковано впливають 

на діяльність бізнес-структур через три основні ресурси: фінанси, інформація, 

кадри. Тому актуальності набуває пошук дієвого компенсаторного механізму, 

здатного до приведення як внутрішніх так й зовнішніх резервів у активний і 

динамічний стан для ефективного адресного використання, заміщення або 

поповнення ресурсів задля диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури. 

Адаптивність організаційного механізму управління процесом системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури в умовах 
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інтелектуалізації економіки обумовлюється вибором вектору диверсифікації. 

Правільний вибір вектору диверсифікації інноваційного розвитку позитивно 

характеризує адаптивність бізнес-структури до умов зовншьного та внутрішнього 

середовища, що у свою чергу збільшує шанси отримати очікувані позитивні 

результати від реалізації диверсифікації. Така авторська позиція визначає 

необхідність таргетування (максимально точного вибору) вектору 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури за рахунок визначення 

цілей її інноваційної діяльності, що дозволяє застосування методів визначення 

мети, до яких віднесено [292-296]: метод «дерево цілей», метод «дерево 

рішень», метод парних порівнянь, технологія SMART, метод GROW, The 

GOALS GRID – «Сітка цілей», метод Брайана Трейсі, метод Г. 

Архангельського, покроковий метод постановки цілей М. Вудкок и Д.Френсіс, 

модель цілепокладання в НЛП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Таргетування вектору диверсифікації інноваційного  

розвитку бізнес-структури (джерело: авторська розробка) 
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максимальної кількості варіантів векторів диверсифікації, які б оцінювалися та 

обиралися бізнес-структурою за обсягом необхідних ресурсів зовнішнього та 

внутрішнього середовища порівнюючи вигоди та втрати. Ланцюг має 

будуватися таким чином: мета – об’єкт диверсифікації – ресурси – результат. 

Розглядаючи це питання, можна деталізувати запропонований ланцюг за 

етапами та фазами диверсифікації. В кінцевому підсумку «Дерево цілей» можна 

визначити, як «каркас варіантів векторів диверсифікації», що супроводжується 

на кожному етапі метою, ресурсами та результатами. Основна ідея щодо 

побудови «дерева цілей» для таргетування вектору диверсифікації з одного 

боку, оцінювання їх варіативності, з іншого – декомпозиція кожного вектору у 

ресурсному, процесному, результатному забезпеченні за етапами та фазами 

диверсифікації, управлінське забезпечення за цім методом містить комплекс 

цілій диверсифікації за кожним пропонованим об’єктом. 

«Дерево цілей» будується на основі координації цілей – вертикальної та 

горизонтальної. Основними методами, які дозволяють будувати «Дерево цілей» 

є: метод «дезагрегації» можна застосувати лише для формалізованих цілей, 

«метод забезпечення необхідних умов» – для всіх типів цілей  

Логічним продовженням побудови дерева цілей є метод «дерево рішень», 

який дозволяє, в залежності від обраного вектору диверсифікації отримати 

альтернативні варіанти рішень щодо визначення об’єкту диверсифікації за 

всіма видами забезпечення на кожному етапі та фазах диверсифікації. 

Провідним логічним принципом при побудові дерева рішень є принцип 

альтернативності і взаємовиключення у виборі елементів, що означає, що до 

реалізації приймається тільки один найбільш ефективний, кращий з числа 

елементів, деталізує елемент більш високого рівня. Дерево рішень дає огляд 

всієї множини альтернатив рішень і забезпечує перевірку його повноти. Існує 

стільки альтернатив рішення, скільки гілок на дереві. Альтернативи рішення 

стають все більш конкретними, у міру того, як розгалуження просувається вниз.  

Ще один метод, який можливо застосовувати для вибору векторів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури є метод парних 
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порівнянь. Реалізація методу має графічний вигляд. Спочатку визначається 

невпорядкований перелік векторів, потім за принципом турнірній таблиці, 

здійснюється парне порівняння по відношенню «загальне (1) – приватне (0)», 

будується схема, де стрілки виходять з елементів, що є більш загальними, і 

спрямовані в бік «приватних» елементів. 

Для визаченя вектору диверсифікації та її об’єктів можливо застосування 

технології формулювання цілей SMART, яка призначена для постановки і 

формулювання цілей. Абревіатура SMART, що складається з великих літер 

англійської абетки інтерпретується як розумна ціль і об’єднує: Specific 

(конкретність) – Measurable (вимірність) – Attainable (досяжність) – Relevant 

(релевантність) – Time-bounded (визначеність в часі). Реалізацію технології 

можливо здійснювати через алгоритм дій: 

 конкретизація результатів, до яких потрібно прийти бізнес-структурі 

через диверсифікацію інноваційного розвитку(S); 

 обґрунтування необхідності і релевантності цілей (R); 

 оцінка і прогнозування ступіню досяжності результату через ланцюг 

вектор диверсифікації – об’єкт диверсифікації (A); 

 визначення цільових показників і вибір критеріїв оцінки (M); 

 визначення термінів досягнення повністю сформованої мети (T). 

Метод SMART має очевидні переваги, однак в умовах невизначеності та 

ризикованості, що характеризує процес диверсифікації інноваційного розвитку, 

його ефективність показує себе лише при відомих початкових умовах 

постановки цілій, завдання і мотиви якого зрозумілі суб'єкту. В реальності 

задача часто не сформульована, а початкові умови стрімко змінюються. За 

таких обставин метод SMART не дозволяє отримати рішення, однак проектний 

метод постановки цілей Г. Архангельського, може вирішити це завдання. 

Метод складається з шістьох наступних етапів: 

Визначається абстрактна «рамка» створюваної мети через: виявлення 

чітких цінностей (мета-цілей) і прояснення системи пріоритетів; визначення 

основних сфер життя, які перебувають під впливом даних цінностей; 
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знаходження закономірностей, що характеризують цей вплив. 

Цілі конкретизуються таким чином, щоб не входити в протиріччя з 

цінностями в певній галузі діяльності і життєвими принципами, а потім 

забезпечується їх відповідність. 

Цілі розподіляються за рівнями досягнення, а поточні завдання 

порівнюються з цінностями. Навпаки, в SMART-технології, початкова мета 

розподіляється на окремі завдання. 

Створюється часовий лаг, всередині якого необхідно досягти результату 

(найближчий рік, місяць, поточний тиждень і т. ін.). Метод SMART, на відміну 

від цього способу, пропонує визначати точні терміни. 

Всі завдання діляться на «м'які», виконання яких заплановано протягом 

певного часового інтервалу і враховує контекст, і «жорсткі», заплановані у 

прив’язці до певних дат і термінів. 

Завдання розподіляються за рівнями значимості: стратегічному, 

тактичному і оперативному. Рівням відповідають часові діапазони: рік, 

тиждень, день. 

Метод GROW, що відрізняється достатньою простотою та практичною 

цінністю також може бути застосований під час вибору векторів та об’єктів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Слово GROW 

перекладається з англійською як рости. Абревіатура GROW має наступне 

значення: G – goal – мета; R – reality – реальність; O – options – можливості, 

вибори; W – will – воля. Реалізація методу GROW передбачає декілька 

послідовних етапів. На першому етапі необхідно сформулювати мету, що має 

отримати бізнес-структура після диверсифікації інноваційного розвитку. Мета 

має бути досяжною, ґрунтуватися на реальності зовнішнього та внутрішнього 

оточення бізнес-структури. Дослідження реальності дозволяє сформулювати 

розуміння ситуації, яка існує в оточенні бізнес-структури та її співвідношення з 

поставленою метою. 

Постановка мети та характеристика ситуації, обумовлює наступний крок - 

оцінку можливостей, які сприятимуть досягненню мети, через закладений 
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потенціал зростання витрат ресурсів, що є причиною ризикованості 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Це має прояв, коли 

фактичні ресурсні витрати значно перевищують планові на завершальної фазі 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури.  

На етапі розуміння можливостей потрібно зібрати якомога більше 

варіантів вирішення проблем і досягнення цілей. Можливості потрібно 

розглядати у розрізі зовнішніх та внутрішніх джерел, як потенційних, так й 

реальних за всіма видами ресурсів за всіма блоками ресурсного забезпечення на 

кожному етапі кожної фази диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури. Потрібно розглянути як можна більше варіантів залучення ресурсів, 

симулювати та проаналізувати різноманітні варіанти ситуацій, а саме з яких 

причин, на який об’єкт диверсифікації потрібні конкретні ресурси та 

альтернативні варіанти способів та джерел залучення ресурсів за вигідними для 

бізнес-структури умовами. Для отримання якомога більше варіантів радимо 

залучення до цього кроку фахівців, які відповідають за ресурсне забезпечення 

та відповідні бізнес-процеси. За своєю сутністю цей етап можливо реалізувати 

за допомогою методу «мозкового штурму». На завершенні етапу має бути 

сформований список можливих рішень для визначення наступних дій. 

Повинні переглянути намічені можливості дій та обрати першочергову 

дію, яка забезпечить досягнення мети. Виходячи з поставленої мети, 

дослідження реальності і намічених можливостей, залишається тільки обрати 

відповідні дії. Таким чином, модель GROW, дозволяє побудувати логічну 

послідовність: поставлення мети, дослідження реальності, визначення 

можливостей, прийняття рішення, планування. Модель дозволяє структурувати 

роздуми про розвиток та зростання достатньо ефективно і долати ті труднощі, 

які виникають на шляху. Значною перевагою моделі є те що вона розділяє 

пропоновані етапи у часовому інтервалі, для ґрунтовного роздуму та прийняття 

рішень по результатам кожного етапу методу.  

Одним із сучасних інструментів ставлення цілій є метод The GOALS 

GRID – «Сітка цілей», який з початку був призначений для топ-менеджерів з 
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метою формування набору стратегічних цілей. Метод реалізується за 

допомогою побудови матриці у процесі отримання відповідей «так» або «ні» на 

два ключових питання: прагне чогось бізнес-структура; має це бізнес-

структура.  

За результатом формується чотири альтернативні варіанти, кожний з яких 

відповідають конкретному квадранту матриці. У кожному квадранті необхідно 

зафіксувати перелік результатів, орієнтирів, станів, умов, якостей, які необхідно 

або досягнути, або зберегти, або уникати, або виключити (позбавитися їх).  

Ключовими перевагами методу для вибору вектору та об’єкту 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури є:  

– можливість використовувати метод керівництвом бізнес-структури в 

процесі організаційних обговорень в межах проектних груп фахівців за кожною 

фазою диверсифікації; 

 візуальний формат, що спрощує процес розробки векторів та цілей 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури;  

 ефективність методу для формування консенсусу в команді;  

 є логічним продовженням розвитку думки та прийняття рішення;  

 забезпечує швидку перевірку певних значень серед учасників 

проектних груп. 

Метод «Сітка цілей» вимагає наявності розробленого заздалегідь переліку 

питань, що потребують відповіді, на які має дати відповіді управлінська 

команда під час формування системи цілей диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури. 

Однім з просійших є методів встановлення цілій є метод Брайана Трейсі, 

який містить сім основних кроків: чітке визначення мети; формалізація мети; 

визначення термінів реалізації; формування списку необхідних етапів 

досягнення мети; на базі списку складання плану (розставити список по 

пріоритетності, визначити послідовність); термінова реалізації дії; щоденна 

мотивація досягнення мети. 

Також корисним в процесі постановки цілій диверсифікації інноваційного 
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розвитку бізнес-структури буде покроковий метод постановки цілей, 

розроблений М. Вудкок і Д.Френсіс, який містить сім кроків. Крок перший – 

здійснює прояснення подробиць, а саме: аналіз поточної ситуації під впливом 

зовнішніх та внутрішніх тригерів, який обумовлює відповідь на питання, чого 

вимагає ринок. Це вимагає уяви і певної свободи від необґрунтованих 

обмежень, які в даний момент приймаються як само собою зрозуміле. Головне 

підключити креативність та інтуїцію. Сміливість в постановці цілей не 

повинна, звичайно, межувати з безглуздям і втратою почуття реальності. 

Другий крок потребує визначення можливостей. Передбачена мульти 

варіативність можливостей. Перше, що потрібно зробити для з'ясування 

можливостей, – знайти (встановити) їх якомога більше. Фільтрувати 

можливості на цьому кроці не треба, це можливо лише після виявлення всіх 

можливих дій. Завершується перший крок тим, що створюється список 

можливостей для досягнення поставленої мети. 

Третій крок забезпечує прийняття рішення відносно попереднього вибору 

ланцюга: вектор диверсифікації інноваційного розвитку – об’єкт диверсифікації 

інноваційного розвитку.  

Крок четвертий – остаточний вибір, щодо спрямування зусилля на одне 

(або декілька) можливих напрямків, відмовившись від інших. Звичайно, не 

існує методів, що дозволяють робити вибір з наявних можливостей 

безпомилково. Вибираючи найбільш привабливий і перспективний варіант дій, 

не можна бути впевненим, що це абсолютно вірний вибір. Але це ще не 

остаточні дії.  

П'ятий крок передбачає уточнення мети, в контексті авторського підходу 

це стосується всіх підцілій. Якщо після здійснених ітерацій, що є підставою 

побачити нові обставини, мета, яка сформульована неконкретно, невизначено 

має бути відкоректована.  

Крок шостий – встановлення часових меж. Для вирішення кожного 

стратегічного і тактичного завдання необхідне встановлення суворих часових 

меж. 
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Останній крок передбачає контроль досягнень. Для того щоб стежити за 

своїми досягненнями, рекомендується визначити міру успіху. Об'єктивні 

критерії (вимірювачі) необхідні, навіть якщо вони вимагають жорсткого 

порядку.  

Наступний психологічного напрямку метод постановки цілей в 

нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) пропонуємо розглядати лише в 

рамках когнітивної диверсифікації, коли об’єктом є працівник. Цей метод 

можливо застосовувати в межах розвитку готовності персоналу до змін 

(визначення адаптивності менеджменту) та для постановки та досягнення мети 

працівником в умовах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Згідно рамкової методики, досягнення мети може відбутися за рахунок 

активізації підсвідомості. Модель доказала практичну застосовність, 

вважається потужною і ефективною, але потребує системного підходу к її 

реалізації. 

Головне завдання передбачає представлення мети в максимально 

привабливому і приємному вигляді, візуалізація її через всі почуття людини. 

Коли настає гармонія між несвідомими і свідомими резервами мозку, людина 

максимально активується і впевнено йде до цілей. Використовуючи можливості 

НЛП, можливо ефективніше управляти різними аспектами диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури через безпосередніх виконавців. 

Метод містить наступні етапи:  

 визначення мети. Щоб правильно сформулювати мету, слід позитивно 

її уявити (ефективна участь у диверсифікації забезпечить значну винагороду від 

керівництва), бажання має бути зрозумілим і однозначним, бути в зоні 

досяжності і перебувати повністю під відповідальністю працівника. Для 

підсвідомості не існує часових обмежень, тому формулювання мети має бути 

прив’язано до реального часу, як факт, що має місце;  

 другий етап передбачає роботу з репрезентативною системою, що 

дозволяє визначити ознаки, які свідчать досягнення мети. Також треба відчути 

всю гаму емоцій і образів, які з’являться на фініші. 
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 оцінка шляху до мети є головним завданням третього етапу, який 

вимагає визначити «екологічність» шляху до наміченої мети і вплив її 

результату на інших людей. Щоб коректно оцінити наслідки ідеї, варто 

виділити всі її позитивні аспекти, усвідомити свою відповідальність за витівку і 

спрогнозувати оцінку від оточуючих. Потребує аналізу поставленої мети, щоб 

визначити власну роль в її досягненні і дізнатися, наскільки вона залежить від 

інших. Ідея потребує заміни або відмови, якщо вона потенційно небезпечна для 

оточуючих, уражає інтереси або має реальні перешкоди. 

 завершальний крок в плануванні мети розуміє розробку перших дій для 

її досягнення. Стартовий захід потрібно сформулювати, засвоїти і прийняти, 

оцінити його безпеку. План не повинен місить пробілів. 

Часто людині не вдається отримати те, чого вона прагне, навіть якщо 

знає, як прийти до результату, що потребує перебудови мислення.  

Модель визначення цілі в НЛП будується на ідеї мотивуючого результату 

(добре сформульованої мети). На відміну від багатьох психологічних 

напрямків, які аналізують причини невдач, НЛП чого хоче працівник, та має 

певні преваги які визначаються умовами добре сформульованої мети: 

сформульована позитивно; знаходиться під власним контролем; можна 

перевірити в сенсорному досвіді; екологічна, зберігає початкові позитивні 

побічні результати; знаходиться в потрібному контексті; залежить від доступу 

до ресурсів.  

критерії (вимірювачі) необхідні, навіть якщо вони вимагають жорсткого 

порядку. упний психологічного напрямку метод постановки цілей в 

нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) пропонуємо розглядати лише в 

рамках когнітивної диверсифікації, коли об’єктом є працівник. Цей метод 

можливо застосовувати в межах розвитку готовності персоналу до змін 

(визначення адаптивності менеджменту) та для постановки та досягнення мети 

працівником в умовах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Згідно рамкової методики, досягнення мети може відбутися за рахунок 

активізації підсвідомості. 
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5.2 Методичні підходи та інструменти оцінювання  економічних процесів та 

явищ, стратегічно вагомих для різних етапів диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур 

 

Реалізація запропонованого механізму (п. 5.1) потребує відповідного 

інструментарію оцінювання економічних процесів та явищ, який має 

забезпечувати комплексний підхід в межах авторського бачення системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Інструменти оцінювання мають відповідати цілям та задачам диверсифікації, 

мати розподіл за її етапами та фазами. Велика кількість інструментів 

обумовлює необхідність їх впорядкованості за етапами та фазами 

диверсифікації, що забезпечить швидку орієнтацію відповідних відділів бізнес-

структури, забезпечить цільове спрямування застосування інструменту 

оцінювання. Для виконання зазначених умов запропоновано локаційну карту 

(за фазами диверсифікації) об’єктів оцінювання на різних етапах диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структур, рис. 5.3. 

В межах інспіраційної фази локаційна карта містить комплекс показників 

оцінювання можливості когнітивної диверсифікації через послідовні блоки: 

оцінка готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін (п.4.3); оцінка 

когнітивної вищості персоналу, рис. 5.4.  

Оцінка когнітивної вищості персоналу складається з оцінювання: 

відповідності компетенцій працівника (претендента) компетенціям бізнес-

структури; потенціалу; стресостійкості; визначення балансу життєвих сфер; 

Digital-навичок; ефективності використання робочого часу; особистих якостей. 

Пропонуємо комплексний підхід до оцінки компетенцій персоналу, це 

пов’язано на сам перед з тім, що існує багато різних класичних та авторських 

методів та методик, які вирішують в більшості універсальні завдання не 

прив’язуючись до конкретного ланцюга: фах, посада, сфера діяльності бізнес-

структури. Остання ланка визначає специфіку зовнішнього і внутрішнього 

середовища бізнес-структури, яка спрямовує працівника на вирішення 
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конкретних спеціалізованих завдань. 

 

Рисунок 5.3 – Локаційна карта об’єктів оцінювання за фазами диверсифікації  

Підготовча фаза диверсифікації 

Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище  
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перспектив розвитку 
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Оцінка готовності 
управлінських кадрів всіх

Оцінка когнітивної вищості 
бізнес-структури

Прогнозування та оцінювання етапних результатів 
диверсифікації інноваційного розвитку в залежності від 

Зовнішнє середовище

Ринки  

Статичний аналіз тенденцій 

Внутрішнє середовище 

Бізнес-структура  

Аналіз фактичних показників 

Порівняння викликів та можливостей

Кадри

Визначення інноваційного вектору 

Визначення об’єкту диверсифікації

Прогнозна оцінка ефективності реалізації стратегій 

Оцінювання результатів реалізації стратегії 
диверсифікації інноваційного розвитку 

Заключна фаза диверсифікації 
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Вибір стратегії диверсифікації
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Рисунок 5.4 – Елементи оцінювання когнітивної вищості персоналу в 

межах інспіраціної фази (джерело: авторська розробка) 

 

Тому дуже важливо проводити оцінку компетенцій персоналу у прив’язці 

до компетенцій бізнес-структури. Пропонується авторський підхід оцінки 

компетенцій персоналу бізнес-структури в умовах диверсифікації 

інноваційного розвитку «наявність-вимога», який обумовлений співставленням 

усіх наявних (фактичних та потенційних) будь-яких можливостей працівника за 

вимогами етапів диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

такий підхід дозволяє визначити забезпеченість персоналом на всіх етапах та 

фазах диверсифікації. Попередня підготовка оцінювання передбачає створення 

паспортів компетенцій: як для працівника так й для конкретної ланки (бізнес-

процесу) етапів диверсифікації в межах певних фаз. Паспорт має формуватися 

для працівника з моменту його прийняття на роботу та має періодично 

оновлюватися інформацією в залежності від появи нових здобутків 

(компетенцій) працівника. Якщо оновлення паспорту не відбувалося більше ніж 

пів року до моменту аналізування з метою залучення працівника до процесу 

диверсифікації, інформацію потрібно обновити безпосередньо перед 

оцінюванням. Паспорт компетенцій бізнес-струкутри формується в межа 

чотирьох груп: бізнес-компетенції, стандартні компетенції, ключові 

компетенції, персональні компетенції.  

 

Оцінка когнітивної вищості персоналу 

відповідності компетенцій працівника (претендента) компетенціям бізнес-структури

визначення балансу життєвих сфер потенціалу стресостійкості 

ефективності використання робочого часу Digital-навичок особистих якостей 
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До бізнес-компетенцій відноситься комплекс навичок, що доповнюють 

одна одну, здібностей і технологій, що дозволяють забезпечити бізнес-

структуру ефективними рішеннями завдань і ситуацій в процесі її 

функціонування. 

Стандартна компетенція дозволяє бізнес-структурі вирішити типові для 

даної сфери діяльності завдання для безперешкодного здійснення операційних 

процесів, прийнятих на рівні стандарту за рахунок використання здібностей, 

знань і умінь, набору переваг, технологій. Більшість стандартних компетенцій 

підтверджуються ліцензіями і сертифікатами. При таких обставинах стандартні 

компетенції є необхідною умовою для здійснення підприємницької діяльності, 

тому вони притаманні більшості конкурентів, а їх відсутність призведе до 

зникнення бізнес-структури з ринку. 

Ключова (виняткова, базисна, унікальна, відмінна, базова, бізнес-

компетенція, «критичний фактор успіху компанії», КФУ) компетенція дозволяє 

бізнес-структурі вирішувати унікальні завдання, непосильні для більшості 

конкурентів, що дозволяє встановлювати новий стандарт в сфері діяльності 

забезпечуючи бізнес-структуру конкурентними перевагами. Ефективне 

використання ключової компетенції дозволяє створювати унікальні продукти і 

послуги, забезпечує бізнес-структурі лідируючі позиції при освоєнні нових 

ринків і значні переваги у вирішенні завдань, що є основою посиленої 

конкуренції. В умовах жорсткої конкуренції бізнес-структура повинна 

забезпечити захист ключової компетенції, для збереження непорушних 

конкурентних переваг. 

Персональні компетенції на відміну від бізнес-компетенцій мають на 

увазі набір особистісних властивостей, придбаних і закріплених працівником в 

ході навчальної та/або трудової діяльності, а також необхідний для кожної 

посади набір знань, умінь і здібностей. Об'єктами персональних компетенцій є 

співробітники, посади. Для персональних компетенції (ключові кваліфікації, 

soft skills) працівників, ключові компетенції бізнес-структури є логічною 

основою, проявляючись в бізнес-стратегії і в бізнес-процесах, що забезпечують 
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їх реалізацію. 

Таким чином оновлення інформації паспорту компетенцій має 

відбуватися в залежності від змін зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Умовна розділи паспорту компетенцій можливо поділити на дві групи, де до 

першої групи, відносяться компетенції як вимоги до бізнес-структури з боку 

зовнішнього середовища в умовах конкурентної боротьби (бізнес-компетенції, 

стандартні, ключові) друга група мітить компетенції, які є вимогами бізнес-

структури до працівників (персональні компетенції). Саме друга група 

компетенцій бізнес-структури має порівнюватися з наявними компетенціями 

працівника, рис. 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Паспорт компетенцій бізнес-структури як порівняльна база 

паспорту компетенцій працівника (джерело: авторська розробка) 

 

Таким чином паспорт компетенцій є інструментом, що дозволяє 

реалізувати авторський підхід «наявність-вимога» до оцінки компетенцій 

персоналу. Персональні компетенції бізнес-структури можна формувати в 

межах етапів, бізнес-процесів, фаз диверсифікації інноваційного розвитку.  

Для реалізації запропонованого підходу необхідна попередня підготовка, 
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яка надасть порівняльну базу – персональні компетенції бізнес-структури та 

наявні компетенції працівника. Сьогодні існує велика кількість методів, 

методик, процедур, алгоритмів, моделей, схем, щодо оцінки різноманітних 

компетенцій персоналу (наявних та потенційних). До дієвих та простих методів 

оцінки компетенцій персоналу нами віднесено, рис. 5.6. 
 

Методи оцінки компетенцій персоналу 
1. Атестація 8. Ділові ігри 
2. Ассессмент-центр 9. Інтерв'ювання 
3. Експертних оцінок персоналу 10. Кваліфікаційні тестування 
4. Кейс-метод 11. Спостереження 
5. 360 градусів 12. Метод комітетів 
6. Метод незалежних суддів 13. Структуроване поведінкове інтерв'ю 
7. Метод управління за цілями (мво) 14. Метод алфавітно-числової шкали 

8. Аналіз ортобіотичних компетенцій та 
компетенцій well-being 

15. Методика порівнянь «наявність-
вимога» 

Методи оцінки потенціалу працівників 
1. Поліграф 9. Метод порівняння парами 

2. Ділові ігри 
10. Метод шкали спостереження за 
поведінкою 

3. Оцінка на базі моделей компетентності 11. Метод визначеного розподілу 

4. 360 градусів 
12. Тестування здібностей, загальні 
профпридатності, особистісні, біографічні 

5. Інтерв’ю 13. Рейтинговий метод 
6. Метод суми оцінок 14. Метод класифікації 

7. Описовий метод 
15. Метод оцінювання за вирішальною 
ситуацією 

8. Метод анкетування 16. Метод вільних характеристик 
 

Методи оцінки стресостійкості працівника 
1. Монолог інтерв'юера 13. Експрес-діагностика стану стресу (дсс), 
2. «Незручні» питання 14. Шкала стресу старанності (шбу) 
3. Кейс-методика 15. Методика psm-25 
4. Вербальна та невербальна демонстрація 

психологічного тиску (зпп) 
16. Оцінки особистісних якостей 

5. Перехресне опитування (два і більше 
інтерв'юера, різні ролі) 

17. Тестування 

6. Моделювання стресовій ситуації 18. Стрес-інтерв’ю 
7. Фізичний дискомфорт 19. Інтерв’ю за поведінковими індикаторами 

8. Фізіогноміка та графологія 
20. Математичний аналіз варіабельності 

серцевого ритму 
9. Метод множинної регресії 21. Мюнхенський список подій 
10. Перелік емоційно фарбованих синонімів 

(aacl) 
22. Шкала повсякденних складностей 

11. Профіль емоційних станів (poms) 23. Оцінка сенсомоторних реакцій 

12. Метод оцінки психомоторних реакцій 
24. Уявне моделювання емоційно значимих 

ситуацій 

Рисунок 5.6 – Методи оцінки компетенцій, потенціалу, стресостійкості 

персоналу (джерело: систематизовано автором на засадах [297-299]) 
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Визначено, що існують універсальні методи, які можливо застосовувати 

як для оцінювання компетенцій персоналу так й для оцінювання потенціалу та 

стресостійкості.  

Кожний працівник, це перш за все особистість, яка має власні умови 

життєдіяльності, можливості та бажання, що суттєво, в де яких випадках 

опосередковано, впливає на її працездатність в межах бізнес-структури. 

Визначення балансу життєвих сфер. 

Життя кожної людини можна умовно розділити на чотири основні сфери: 

робота, здоров'я, сім'я, духовне цінності. 

Наповнення кожної життєвої сфери має свої особливості, що залежать від 

багатьох факторів. Одні сфери наповнюються безпосередньо з моменту 

народження людини, інші наповнюються в міру його дорослішання. Навіть 

співвідношення наповнення життєвих сфер у різних людей при народженні 

буде різним. Ще однією суттєвою особливістю життєвих сфер є їх мінливість в 

динаміці. Неможливо зафіксувати стан життєвої сфери – з плином часу вони 

суттєво змінюються, змінюються їх якість і наповнення. Також змінюється 

співвідношення наповненості життєвих сфер між собою. Поняття балансу 

життєвих сфер в буквальному сенсі не існує – для кожної людини він свій, 

залежно від цінності кожної життєвої сфери для людини. Однак можна 

визначити, як співвідносяться між собою життєві сфери, використовуючи 

методику «колесо балансу / ефективності життєвих сфер». У самоменеджменте 

(тайм-менеджменті, лайф-менеджменті) велика увага приділяється досягненню 

оптимального життєвого балансу, найкраще для конкретної людини 

співвідношення і наповнення значущих сфер його життя, як правило 

мінімальну кількість яких чотири. 

Існують різні підходи до деталізації життєвих сфер, в залежності від мети 

аналізу. Аналіз різних джерел дозволив виділити життєві сфери, які найчастіше 

розглядають: 

 здоров'я – фізичний стан працівника. Це спорт, підтримка здоров'я, 

гарне харчування, достатній сон – все те, що формує його фізичне тіло і сприяє 
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його повноцінної активності. 

 взаємини. Сюди відносять всі моменти, що стосуються близьких 

відносин. 

 сім'я – батьки, діти, улюблені. 

 особистісний розвиток. Різне у всіх, але сприяє формуванню 

особистості і її особливостей. Оцінювати можна розум, характер, наявність 

знання, якість звичок, рівень володіння іноземними мовами. 

 кар'єра. Перспективи в професії і правильність зробленого вибору. 

 фінанси. Ця сфера життя відображає рівень фінансового достатку. 

 друзі. Нас формує оточення, тому дуже важливо вміти неупереджено 

оцінювати своїх близьких. 

 яскравість життя. Все, що дає енергію і наповнює позитивом. 

Найчастіше сюди відносять емоційні події – подорожі, розваги, придбання 

якогось нового досвіду. 

 хобі. Друге джерело життєвої енергії – розвиток в тому, що приносить 

задоволення. Нерідкі тут і приємні бонуси – нові джерела доходу, цікаві 

знайомства, творчі відкриття. 

 духовна сфера. У кожного вона своя. Хто релігійний, той може 

продовжувати розвиток в цьому напрямку. Для інших інтерес може 

представляти знайомство з невідомими релігійними догмами, філософія, 

читання праць великих людей, вивчення сенсу життя або принципів шаманізму. 

Тобто це все що виходить за сфери матеріального і сприяє зміцненню духу. 

 відпочинок. Відпочинок - стан спокою, або проведення часу, метою 

якого є відновлення сил, досягнення працездатного стану організму. 

Даний інструмент може бути застосований до будь-якого працівника 

будь-якої спеціалізації та посади, шляхом адаптування методики через 

деталізацію або додавання нових життєвих сфер. «Колесо балансу / 

ефективності життєвих сфер» допомагає визначити найбільш важливі життєві 

сфери (або сфери, пріоритетні для розвитку функцій менеджера), а також 

показує ступінь задоволеності людини кожної зі сфер, в тому числі тих, які 
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цікавлять бізнес-структуру. 

Керівництву бізнес-структури, в рамках оцінювання когнітивної вищості 

персоналу, розглянута методика дозволить визначити доцільність залучення 

того чи іншого працівника до процесу диверсифікації інноваційного розвитку - 

термінового, ризикованого проекту, що вимагає від персоналу максимальної 

віддачі і соціально-корпоративної відповідальності. Саме пріоритети цінностей 

працівника через його життєві сфери дозволять обрати гідних та надійних 

учасників процесу диверсифікації. 

Методика використання даного інструменту досить проста. Колесо 

життєвого балансу представляє собою коло, що розділене на кілька секторів, 

кожен з яких позначає ту чи іншу життєву сферу. 

 Пропонуємо використовувати одинадцять секторів, адаптованих під 

задачу оцінювання когнітивної вищості персоналу для залучення працівників 

до диверсифікації інноваційного розвитку: здоров'я, сім'я, хобі та відпочинок, 

яскравість життя, доходи пов'язані з основною роботою, доходи не пов'язані з 

основною роботою, клімат в колективі, кар'єра, особистісний ріст, духовність, 

рис. 5.7. Для бізнес-структури найбільш значимими та рекомендованими з 

позиції оцінювання готовності персоналу до диверсифікації інноваційного 

розвитку будуть життєві сфери: здоров'я, доходи пов'язані з основною роботою, 

доходи не пов'язані з основною роботою, клімат в колективі, кар'єра, 

особистісний ріст, духовність. Особливої уваги, на наш погляд, займає сектор 

«доходи, що не пов’язані з основною роботою». Додавання цього сектору надає 

можливість керівництву з одного боку, визначити адекватність грошового 

стимулювання, з іншого – розуміти фінансову мотиваційну основу працівника 

та відношення його до праці безпосередньо у бізнес-структурі.  

Кожен сектор життєвої сфери має десяти бальну шкалу, яка показує 

задоволеність працівника від 0 до 10 балів – максимальна задоволеність. 

Спокійна і не примушена обстановка для працівника забезпечить більш 

реальну картину «колеса життєвих сфер». 

Простота і наочність даного інструменту дозволяє швидше керівництву 
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визначити можливі причини опору майбутнім інноваційним змінам бізнес-

структури. 

 
 

Рисунок 5.7 – «Колесо балансу / ефективності життєвих сфер» для 

 визначення доцільність залучення персоналу до диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури (джерело: удосконалено на підставі [300-301]) 

 

Як показує практика, набагато краще себе почувають люди, у яких навіть 

при невисокому рівні задоволеності спостерігається загальний баланс всіх 

секторів колесу, всіх сфер життя, тобто значення ступеня задоволеності у всіх 
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секторах приблизно однакові. Якщо ж спостерігається великий перекіс в 

сторону будь-яких секторів, то у такої людини, як правило, великі проблеми. 

Найважливішим є відвертість працівника при визначенні значущості 

життєвих сфер. Відділ кадрів може стати реалізатором даної методики. Так як 

цінність і актуальність даних «колеса балансу / ефективності життєвих сфер» 

мають значення на конкретну дату його заповнення, і в подальшому можуть не 

відповідати дійсності, інструмент необхідно використовувати в динаміці, 

наприклад при прийнятті на роботу працівника та перед реалізацією 

масштабних проектів бізнес-структури. Таким чином, використовуючи «колесо 

життєвого балансу» можна чітко визначити, які сфери життя можуть стати 

перешкодою на шляху інноваційних змін бізнес-структури. 

В умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки гостро стає питання 

наявності у персоналу бізнес-структури наступних необхідних компетенцій: 

цифрових (digital) – впевнене і ефективне використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для роботи, відпочинку та спілкування; 

ініціативності та підприємницьких компетенцій – здатності перетворювати ідеї 

в дії через творчість, інновації та оцінку ризиків, а також здатності планувати і 

управляти проектами; soft skills – здатності вибудовувати міжкультурні 

мережеві комунікації (соціальні та професійні), вчитися і вдосконалюватися. 

Сьогодні бізнес-структури, все без винятку, повністю або частково 

функціонують в цифровому середовищі, яке характеризується за ступенем 

важливості: 

 високою швидкістю змін: бізнес-стратегії постійно переглядаються і 

коригуються; 

  широким застосуванням технологій, так як розробки дають можливість 

бути більш успішним на ринку; 

  формуванням нових моделей бізнесу, коли бізнес-структура може 

збільшити свою вартість або спосіб отримання цінності, завдяки інноваціям; 

  потребою в сучасних розробках для оптимізації процесів або випуску 

більш досконалих продуктів. 
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Виходячи з особливостей цифрового середовища до співробітників 

висуваються певні вимоги, які повинні бути цілями роботи співробітника в 

бізнес-структурі: 

  безперервне навчання та інновації (швидка зміна обстановки вимагає 

формування навичок швидкої адаптації, навчання та впровадження 

нововведень); 

  інсайти (успішна технологія роботи з великою кількістю інформації – 

узагальнення, виділення головного і т.д. для створення нових ідей); 

  мережева взаємодія (включає компетенції щодо налагодження зв'язків, 

командної роботи, вміння переконувати і вести за собою); 

  досконалість виконання (здатність брати відповідальність, приймати 

сміливі ефективні рішення). 

У зв'язку з швидким зростанням цифровізації розглянуті чотири ключові 

компоненти, на яких ґрунтуються вимоги до персоналу в бізнес-структурі, 

повинні враховуватися для співробітників різних галузей бізнесу з розвиненим 

цифровим середовищем. 

До компетенцій керівників digital середовище буде пред'являти до 

кожного з них свої вимоги в залежності від ситуації і контексту (сфери 

економічної діяльності).  

Доцільно розглядати цифрові компетенції в складі тріади: цифрова 

грамотність, цифрові компетенції, цифрові навички, рис. 5.8. 

Сьогодні можна пред'являти вимоги до персоналу в контексті цифрової 

грамотності (digital fluency) у всіх сферах економічної діяльності, в не 

залежності від організаційно-правової форми бізнес-структур.  

Цифрова грамотність визначається набором знань і умінь, які необхідні 

для безпечного і ефективного використання цифрових технологій і ресурсів 

Інтернету. В основі цифрової грамотності лежать цифрові компетенції (digital 

competencies) - здатність вирішувати різноманітні завдання, в тому числі: 

використання і створення контенту за допомогою цифрових технологій, 

включаючи пошук і обмін інформацією, відповіді на питання, взаємодія з 
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іншими людьми; комп'ютерне програмування. 

 
 

Рисунок 5.8 – Цифрові компетенції персоналу бізнес-структури в умовах 

інтелектуалізації економіки (джерело: сформовано на підставі [302-303]) 
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співпраці, забезпечення безпеки і вирішення проблем. Цифрова грамотність 

включає особистісні, технічні та інтелектуальні (цифрові) навички, які 

необхідні для того, щоб жити в цифровому світі. 

До цифрових навичок (digital skills) необхідно віднести стійкі, доведені до 

автоматизму моделі поведінки, що засновані на знаннях і уміннях в галузі 

використання цифрових пристроїв, комунікаційних додатків і мереж для 

доступу до інформації та управління нею. Цифрові навички дозволяють людям 

створювати і обмінюватися цифровим контентом, комунікувати і вирішувати 

проблеми для ефективної і творчої самореалізації в навчанні, роботі та 

соціальної діяльності в цілому. Значимість цифрових навичок для роботи і 

соціальної інтеграції постійно зростає і в недалекому майбутньому вони будуть 

життєво необхідні. Уже зараз є не заперечним фактом те, що високий рівень 

співробітників з цифровими компетенціями на різних ланках бізнес-структури 

забезпечує їй конкурентну перевагу. 

Цифрові навички, що лежать в основі цифрових компетенцій, можна 

умовно поділити на призначені для користувача і професійні. 

Призначені для користувача цифрові навички містять базові і похідні. 

Базові цифрові навички призначені для користувача та пов'язані з 

функціональної грамотністю у використанні електронних пристроїв і додатків. 

Вони необхідні для отримання доступу і використання цифрових пристроїв і 

онлайн-сервісів - критично важливі для кожної людини. До них можна віднести 

вміння працювати з різними технічними пристроями, файлами, Інтернетом, 

онлайн-сервісами, додатками. Сюди ж можна включити психомоторні навички, 

такі як вміння друкувати на клавіатурі (розвиток дрібної моторики) або роботу 

з сенсорними екранами (розвиток жестикуляції). 

Похідні цифрові пов'язані з умінням свідомо застосовувати цифрові 

технології в релевантному контексті в побуті і на робочому місці. Оволодіння 

такими навичками націлене на ефективне і усвідомлене використання 

цифрових технологій і отримання практичних результатів. Тут важливі творчі 

навички для роботи в онлайн-додатках і цифрових сервісах (соціальних 
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мережах, месенджерах, інформаційних порталах), здатність створювати 

цифровий контент і в цілому вміння працювати з інформацією – збирати, 

структурувати, перевіряти на достовірність, зберігати і захищати дані. 

Розвинені базові і стандартні цифрові навички стають ключовими для 

життя в цифровому середовищі. Вони дозволяють підвищити ефективність і 

скоротити час вирішення завдань в цифровому світі, роблять життя людини 

більш комфортною і відкривають можливості для особистого та професійного 

розвитку. 

Спеціалізовані професійні цифрові навички, пов'язані з регулярним 

вирішенням складних професійних завдань в цифровому середовищі – навички, 

що лежать в основі високотехнологічних професій (програмісти, розробники, 

web-дизайнери, аналітики великих даних і т.д.). Для їх освоєння необхідно 

отримати спеціальну освіту. Сюди можна включити також уміння працювати в 

команді, креативність, критичне мислення. 

Моделі цифрових компетенцій можна умовно розділити за вимогами до 

обивателя і вимогам до професіонала. 

Модель цифрових компетенцій для обивателя (громадян) охоплює п'ять 

областей «цифрових можливостей»: інформаційну грамотність (обробку 

інформації), комунікацій і співпраці (онлайн-зв'язок, транзакції і управління 

фінансами), створення цифрового контенту (текстові повідомлення і 

зображення), безпеки, рішення проблем (використання цифрових інструментів 

для вирішення проблем), 

Інформаційна грамотність передбачає наявність таких компетенцій: 

перегляду, пошуку та фільтрації даних, інформації та цифрового контенту; 

аналізу, порівняння та критичної оцінки достовірність і надійність джерел 

інформації і цифрового контенту; організації, вилучення, обробки і зберігання 

даних і контенту в цифровому середовищі. 

Область «комунікації і співробітництво» передбачає: взаємодію за 

допомогою різних цифрових технологій і визначення відповідні цифрових 

засобів комунікації в контексті; обмін даними, інформацією і цифровим 



355 

контентом з іншими комунікаторами за допомогою відповідних цифрових 

технологій, в тому числі як посередник обміну; участь в житті суспільства 

через використання державних і приватних цифрових послуг; використання 

цифрових інструменти і технології для спільної роботи, а також для спільного 

виробництва ресурсів і знань; знання правил і норм поведінки в процесі 

використання цифрових технологій і комунікації в цифрових середовищах, 

розуміння і сприйняття культурного розмаїття і вікових груп в цифровому 

середовищі; управління власної цифрової ідентичністю, створюючи і керуючи 

однією або декількома цифровими ідентичностями, можливість захистити свою 

репутацію.  

«Створення та розвиток цифрового контенту» передбачає: створення і 

редагування цифрового контенту в різних форматах; модифікацію і підвищення 

якості інформації та контенту, їх інтегрування в єдину сукупність знань; 

розуміння механізму використання і захисту авторських прав і ліцензії на дані, 

інформацію та цифровий контент; програмування – планування та розробку 

ясних і послідовних команд для виконання конкретних завдань 

обчислювальними системами. 

Сфера «Безпека» визначає такі компетенції як: забезпечення захисту 

пристроїв і цифрового контенту, розуміння ризиків і загроз цифрового 

середовища, знання про заходи безпеки даних; забезпечення конфіденційності 

та захисту персональних даних в цифровому середовищі, безпечне 

використання особистої інформації; ухилення і захист від ризиків для 

фізичного та психологічного здоров'я в процесі використання цифрових 

технологій, обізнаність про цифрові технології для соціального благополуччя та 

інтеграції; обізнаність про вплив цифрових технологій на навколишнє 

середовище і екологію. 

Область «рішення проблем» містить: рішення технічних проблем - вміння 

визначати технічні проблеми, що виникають при роботі з цифровими 

пристроями, і вирішувати їх (від усунення неполадок до вирішення складніших 

завдань); визначення потреб і технологічних рішень – вміння визначати 
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потреби і відбирати необхідні цифрові інструменти для їх вирішення, 

налаштовувати цифрові середовища під особисті потреби; креативне 

застосування цифрових технологій – вміння використовувати цифрові 

інструменти і технології для створення знань і інновацій, розробляти 

концептуальні рішення з проблемних ситуацій в цифрових середовищах; 

визначення прогалин в цифровий компетентності – розуміння, які цифрові 

компетенції необхідно розвивати, шукати можливості для саморозвитку і вміти 

підтримувати інших у розвитку їх власної цифрової компетентності. 

Цільова модель компетенцій або модель «цифрових вимог до 

професіонала» передбачає перенесення акценту на розвиток складових, 

комплексних навичок співпраці та комунікації в цифровому середовищі на 

противагу комп'ютерної грамотності. Важливо розглядати цифрові навички, що 

охоплюють технічні знання в сфері ІКТ, в тісному зв'язку з м'якими навичками і 

загальними знаннями. У цю модель, крім технічних навичок роботи з 

цифровими пристроями, включаються когнітивні та соціально-поведінкові 

компетенції, спрямовані на забезпечення комфортного існування, ефективну 

комунікацію і саморозвиток людини в цифровому середовищі. На основі цих 

компетенцій можна виділити основні напрямки для розвитку: цифрові навички 

і знання (базова цифрова грамотність, аналітика даних, машинне навчання, 

штучний інтелект, програмування, архітектура ІТ-систем); кібербезпека; 

навички і знання, які допомагають справлятися з волатильністю і 

невизначеністю майбутнього (адаптивність, критичне і системне мислення, 

вміння справлятися зі стресом, управління змінами, бізнес-планування, 

здатність до самонавчання відповідно до концепції «lifelong learning»); навички 

і знання, які допомагають справлятися з великим потоком інформації (базові 

навички програмування, пошуку, обробки і аналізу інформації, інформаційну 

гігієну, медіа-грамотність, управління увагою); навички і знання, що 

визначають високі комунікаційні здібності для ефективного міжособистісного 

взаємодії (вміння працювати в команді, співпраця, навички самопрезентації, 

навички ділових переговорів); навички і знання, якими не можуть опанувати 
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машини (емпатія і емоційний інтелект, креативність і нестандартне мислення, 

управління роботизованими процесами). 

Таким чином, можливо зазначити, що оцінювання цифрових компетенцій 

персоналу в умовах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

можливо здійснювати за представленими моделями. В залежності від фаху та 

посади можуть бути застосовані та чи інша модель, або комбінація їх окремих 

положень.  

Сьогодні однією з головних проблем повної цифровізації бізнес-

структури або її окремих процесів – є відсутність у працівників необхідних 

навичок, особливо гостро це питання стоїть в умовах диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури, де до кадрів пред'являються особливо 

жорсткі вимоги в області діджіталізаціі або наявності соціально психологічних 

навичок (soft skills), які дозволять навчитися новим компетенціям. Один з 

популярних методів оцінки цифрових і соціально-психологічних навичок – 

«360 градусів», особливістю якого є комплексне паралельне оцінювання 

компетенцій співробітника керівником, колегами, підлеглими, клієнтами і їм 

самим. Це дозволяє виявити невідповідності між самооцінкою працівника і тим, 

як його оцінюють інші. Головною метою методу, на основі комплексного 

оцінювання, є з одного боку, отримання карти індивідуального розвитку 

працівника, з іншого – коригування: поведінки, управлінських методів, 

корпоративної культури бізнес-структури; політики роботи з клієнтами. Кожен 

учасник зможе зробити для себе певні висновки як щодо працівника так і 

особисто до себе. 

Однак при неправильному використанні методу «360 градусів» можна 

допустити істотні помилки, які призведуть до викривлення реальних якостей 

працівника. До основних помилок можна віднести: 

 оцінка повинна виявити, на розвиток яких навичок працівникові 

потрібно зосередитися найближчим часом і які знання поліпшити, однак 

постановка неправильних цілей або їх велика кількість розпорошує свідомість і 

обумовлює труднощі вибору головних цілей. Надалі співробітник відсіває 
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роботу, яка не потрапила в його цільовий план, так як вважає, що це вимагає 

додаткову винагороду. Це негативно впливає на взаємини, культуру бізнес-

структури і тягне за собою інші проблеми: уповільнює цифрову трансформацію 

знижуючи конкурентоспроможність 

 відсутність моделі компетенцій бізнес-структури, яка містить набір 

необхідних навичок обумовлює невірну оцінку компетенцій працівника – немає 

від чого відштовхуватися. 

 велика кількість питань стомлює респондентів, що призводить до 

швидких випадковим відповідей з метою швикого закінчення анкетування. Такі 

відповіді не відповідають реальному стану справ, інформація буде лише 

вводити в оману, а в деяких (контрольних питаннях) суперечити самій собі. 

 методика дозволяє отримати загальну оцінку набором числових балів 

за різними шкалами, з якою без коментарів експертів неможливо зробити 

практичних висновків. Тому відсутність коментарів не забезпечить керівництво 

необхідної роз'ясненою інформацією. 

 занадто широкі трактування. Широкі трактування пропонованих в 

анкеті питань збивають з пантелику респондентів, так як на цей рахунок у них є 

своя думка, яка може суттєво відрізнятися від думки керівництва. Має сенс 

трактувати найважливіші і конкретні приклади поведінки так, щоб всі учасники 

методу розуміли їх однаково. 

 не варто використовувати в опитувальнику критерії оцінки, що 

прив'язані до винагороди працівника. Це може привести до нечесних 

результатів, через бажання працівника показати себе з кращого боку, що він 

відповідає займаній посаді, а його компетенції відповідно до рівня винагороди. 

В такому випадку початкова мета опитування – підвищення ефективності 

співробітників не буде досягнута, тому що, з отриманих відповідей не буде 

ясно, які навички потрібно розвивати працівникові. 

 суворе дотримання списку компетенцій дає передбачувані відповіді на 

питання. Щоб уникнути такої ситуації питання повинні бути підготовлені під 

конкретного працівника, з визначенням особливості його поведінки всередині 
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бізнес-структури. Тільки після цього треба звірятися з моделлю компетенцій і 

визначити, які недоліки співробітника необхідно виправити. Аналогічні дії з 

сильними сторонами працівника. 

 відсутність агітації методу і донесення його цілей до працівників 

обумовлює недостовірність відповідей через нерозуміння його призначення. У 

зв'язку з цим з самого початку необхідно пояснити співробітникам, що оцінка 

потрібна для поліпшення процесів і підвищення продуктивності кожного, а не 

для санкцій. 

В умовах невизначеності для інноваційної діяльності бізнес-структури, 

яка сама по собі пов'язана з великою кількістю ризиків, фактор часу набуває 

особливого значення. Не менш важливим для успішної диверсифікації 

інноваційного розвитку є ефективне використання часу її здійснення 

персоналом бізнес-структури. Це обумовлено преш за все, необхідністю вчасно 

завершити диверсифікацію інноваційного розвитку задля своєчасного виходу 

інноваційного продукту на ринок, щоб отримати бажані конкурентні переваги. 

Ефективність використання робочого часу обумовлена багатьма факторами, 

зокрема: планування часу, організація та режим праці, техніка особистої 

роботи, відношення до праці та працездатність працівника, економіка та 

ергономіка праці, психологічний клімат трудового колективу. 

Сьогодні існує велика кількість інструментів, які дозволяють раціонально 

використовувати час праці. Для підвищення ефективності використання часу 

широко застосовуються методики тайм-менеджменту, які дозволяють 

контролювати ефективність праці кожного працівника та аналізувати його 

результати. Методи та принципи раціонального використання часу можна 

умовно поділити на превентивні, які відносяться до планування часу, 

оперативні, які дозволяють контролювати ефективність використання часу 

праці та фактичні, що надають можливість аналізувати та оцінювати результати 

використання часу. 

Найбільш популярними та простими є: «правило 60:40», АБВ-аналіз 

(рівні важливості справ), метод GTD Дэвида Аллена, метод Стивена Кови, 
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метод Джулии Моргенстерн, принцип Ейзенхауера, фотографія робочого часу, 

SMART, діаграма Гантта, список завдань (to-do list), розстановка пріоритетів, 

принцип виокремлення паралельних робіт, делегування, фокусування завдань, 

установка дедлайнів, контроль часу, принцип обмеженості перфекціонізму, 

часовий запас, достроковість виконання завдань, метод «помідора», метод 

«хронометраж», мотивація, аналіз досвіду, метод «Альпи», метод Шваба, метод 

«швейцарського сиру», метод Парето, облік біологічних ритмів, щоденники, 

«формула 10-3-2-1-0», «з'їсти жабу», метод «салямі», важливість етапності 

справ, «хоча б 10 хвилин», «знайдений час», «занурення в роботу». 

Представлені техніки являються практичними інструментами, системне 

використання яких забезпечить працівникові раціональне використання 

робочого часу на кожному етапі диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури. Сьогодні на базі представлених технік існує велика кількість 

сервісів: мобільних додатків та комп’ютерних програм. 

Сервіси можна розділити за категоріями практичного застосування: 

сервіси для планування (списки справ за календарем); сервіси для заміток (для 

запису важливих думок); сервіси-контролери (підтримують самодісципліну), 

табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Сервіси для планування та контролювання часу, заміток 

(джерело: сформовано за результатами власних досліджень) 

Назва 
сервісу 

Коротка характеристика 

1 2 

Sunrise 
Календар, який працює з Google Calendar і icloud, підключається до 
Facebook, Evernote, Foursquare, Trello, і підтягує звідти дані 

Dart 
Для обліку часу роботи фрілансера – додаток пошти швидких і легких 
відповідей на всі повідомлення Timely-сервіс  

RescueTime 
Облік та звітування про час роботи за комп'ютером і рекомендації про 
збільшення продуктивності 

Pomodoro.cc Он-лайн таймер роботи 

Toggl 
Інструмент обліку часу команди менше 5 осіб он-лайн для мобільних і 
настільних платформ  

Plan Менеджер завдань і календар в одному інструменті 
Trackr Облік витраченого часу на соціальні мережі і на розважальні портали 
Kanban Tool Сервіс «дошка записів» завдань і проектів 
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Продовження таблиці 5.1 
1 2 

Timelog Сервіс для обліку часу 

Any.DO 
Планувальник, який використовують для складання списку справ і їх 
сортування по папках. Інструмент синхронізується з поштою і дозволяє 
робити з листів завдання 

Toggl 
Сервіс для підрахунку часу виконання певного завдання. Можна 
підключати до 5 осіб в команді 

SelfControl Програма забороняє доступ до розважальних сайтів в робочий час 

Trello 
Веб-додаток для зручного управління проектами, дозволяє координувати 
поставлені завдання і їх виконання, а також забезпечує комунікації з 
колегами 

Wunderlist 
Інструмент для спільних списків завдань. За допомогою даного сервісу 
легко відстежувати, завершувати мети і ділитися ними 

Clara 
Сервіс, в основі якого штучний інтелект. Додаток координує і планує 
зустрічі 

Any.do 
Популярний додаток з базовими функціями в досить зручною подачі. 
Інтерфейс надає традиційну схема із завдань, подзадач і заміток 

CloudTasks 
Допомагає вести список справ, який відмінно синхронізований з Google 
Tasks і працює через хмару 

Todoist 
Менеджер завдань підходить як для мобільних, так і у вигляді доповнення 
для Google Chrome, має режим оффлайн, теги і папки 

Trello Менеджер завдань має як настільну версію, так і мобільну 

Wunderlist 
Менеджер завдань дозволяє організовувати списки справ по папках і мати 
безліч корисних можливостей в дуже простій і зрозумілій для користувача 
вигляді 

 

Таким чином розроблене методичне забезпечення процесу оцінювання 

економічних процесів та явищ, яке має спрямовані інструменти оцінки, що 

представлені на локаційної карті за фазами диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур через об’єкти оцінювання носить комплексний 

характер. Охоплює послідовні блоки: оцінку готовності управлінських кадрів 

всіх рівнів до змін; оцінку когнітивної вищості персоналу. Оцінка когнітивної 

вищості персоналу складається з оцінювання: відповідності компетенцій 

працівника (претендента) компетенціям бізнес-структури; потенціалу; 

визначення балансу життєвих сфер; стресостійкості; Digital-навичок; 

ефективності використання робочого часу; особистих якостей. Для кожного 

напрямку запропоновано набір інструментів та цифрові сервіси, які можна 

застосовувати бізнес-структурою на кожному етапі диверсифікації 

інноваційного розвитку.  

Встановлено особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами 
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диверсифікації (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 – Особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами 

диверсифікації (джерело: авторська розробка) 

Об’єкти оцінювання 

Фази 
диверсифікації Бізнес-

структура Ринки  

Стратегія 
диверсифікації 
інноваційного 
розвитку  

Ризики  

Результати 
диверсифікації 
інноваційного 
розвитку 

1. Інспіраційна 
фаза 

Оцінка в реальному часі 
(факт)  

Оцінка в 
реальному 

часі 
 

факт факт факт 2. Підготовча 
фаза потенціал прогноз 

прогноз 
прогноз 

прогноз 

3. Фаза реалізації 
диверсифікації 

Через ресурсне 
забезпечення 

Як інструмент 
планування та 
контролю 

Як об’єкт 
управління 

Як об’єкт 
стадійного 
моніторингу 

4. Заключна фаза 
диверсифікації  

Інновація 
як об’єкт 

оцінювання 
ринком 

факт 
Ризики 

впровадження 
результатів 

факт 

 
З метою остаточного вибору об’єкту диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури пропонується його таргетування. Процес 

таргетування охоплює процеси інспіраційної та підготовчої фази 

диверсифікації інноваційного розвитку. Таргетування об’єктів диверсифікації 

базується на застосуванні інструментів ризик-менеджменту, зокрема оцінки 

ризиків за допомогою карти ризиків. Головна ідея заклечається у тому, що 

керівництво серед альтернативних варіантів об’єктів диверсифікації має обрати 

лише ті, ризик яких оправданий. Оцінка ризиків передбачає процедуру, яка 

містить п’ять етапів, рис. 5.9: 

Моніторинг інноваційних змін за об’єктами диверсифікації повинен 

здійснюється шляхом контролю динаміки і відстеження значень ключових 

індикаторів відповідних показників внутрішнього і зовнішнього середовища 

бізнес-структури. 

Підрозділи бізнес-структури, відповідальні за реалізацію цих функцій 

повинні здійснювати агрегування інформації за всіма виявленими тригерами і 

актуалізацію реєстру показників. У процесі моніторингу змін визначають 

можливі ризики до яких вони можуть призвести. В процесі виявлення ризиків 
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використовується класифікатор ризиків, табл. 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Процедура оцінки ризиків диверсифікації  

(джерело: авторська розробка) 

 

Слід звернути увагу, що фактично виявлені ризики можуть істотно 

відрізнятися від зазначених в класифікаторі. Класифікатор ризиків не є 

вичерпним і не може служити заміною процесу ідентифікації ризиків, він лише 

спрямовує пошук. Необхідно відзначити, що є загальні ризики та специфічні, 

які можуть бути типові одному об’єкту диверсифікації та не відповідати 

іншому. Тому класифікатор для кожного об’єкту диверсифікації має 

уточнюватися. Сформовані шаблони можуть стати основою для інших 

інноваційних проектів.  

Ідентифікація ризиків або ризикова експозиція передбачає формування 

переліку ризиків, які мають вплив на діяльність бізнес-структури, з одного боку 

та на процес диверсифікації інноваційного розвитку через її об’єкти з іншого. 

Крім того, ідентифікація містить опис (експозицію) ризиків та їх взаємний 

вплив, який може нівелювати або навпаки посилювати негативні наслідки. 

Повний опис ризиків потребує визначення всіх зазначені параметрів, зміна хоча 

б одного з яких означає зміну експозиції. 

Оцінка ризиків диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури 

моніторинг інноваційних змін за об’єктами диверсифікації 

ідентифікацію ризиків через об’єкти диверсифікації 

оцінювання ризиків за об’єктами диверсифікації 

картографування ризиків за об’єктами диверсифікації 

вибір об’єктів диверсифікації за виправданим(и) ризиком(ами) 
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Таблиця 5.3 – Класифікатор ризиків (джерело: систематизовано 

автором на засадах [231,232,234,304-306]) 

Управлінська команда 
1. Відсутність компетенцій, необхідних для розвитку компанії / реалізації проекту 
2. Відсутність мотивації 
3. Залежність від ключових співробітників 
4. Шахрайство, неефективне витрачання коштів 
5. Відсутність налагодженої системи внутрішнього контролю 

Попит, ринок і конкуренти 
1. Агресивна оцінка потенційних ринків збуту 
2. Низький або непідтверджений попит на продукцію 
3. Висока конкуренція з боку вітчизняних та іноземних виробників 
4. Низький попит на нові / інноваційні технології 
5. Висока залежність від великих клієнтів / монополістів 
6. Бар'єри при виході на світові ринки 
7. Відсутність налагоджених каналів продажів 

Технологічні ризики 
1. Технологія в ранніх стадіях тестування, остаточні характеристики не повністю зрозумілі 
2. Небезпека технології для споживача / виробника 
3. Відсутність необхідної інфраструктури для реалізації технології (обладнання, будівлі, 

ква ліфікованих робоча сила) 
4. Втрата цінності технології при переході від досвідченого зразка до виробництва 

Ризики, пов'язані з постачанням / експлуатацією обладнання 
1. Низька якість проектування 
2. Зрив термінів узгодження проектної документації або отримання дозволів 
3. Внесення істотних змін в проектну документацію без узгодження з інвесторами 
4. Вибір несумлінного ген. підрядника та / або субпідрядників 
5. Порушення техніки безпеки та охорони праці 
6. Істотні затримки обладнання на митниці 
7. Складності з доставкою обладнання (після проходження митниці) 
8. Проблеми з установкою і запуском обладнання 

Фінансові ризики 
1. Неможливість залучення необхідного додаткового фінансування 
2. Розриви в ліквідності, ризик фінансової нестабільності 
3. Валютні ризики, пов'язані з активами або зобов'язаннями у валюті 
4. Висока частка кредитних коштів (високий леверидж) 
5. Подорожчання обслуговування існуючих кредитів через зростання процентної ставки 
6. Висока залежність від коливання закупівельних цін / цін на сировину (Цінові ризики)  
7. Податкові ризики 

Юридичні ризики / законодавство 
1. Відсутність необхідних сертифікатів, ліцензій або дозволів 
2. Існуюче законодавство несе в собі обмеження для бізнес-структури і вимагає зміни 
3. Історичні порушення ще не скінчився термін позовної давності 
4. Можливий конфлікт інтересів 
5. Судові позови або розгляди щодо ключових активів або учасників 
6. Застарілі або неактуальні патенти, недокументоване knowhow 

Постачальники / партнери / співінвестори 
1. Залежність від ключових постачальників (відсутність альтернатив) 
2. Відсутність налагоджених каналів постачання сировини або складових 
3. Низька якість послуг, що поставляються або матеріалів 
4. Фінансова нестабільність ключових контрагентів 
5. Порушення своїх зобов'язань стратегічними партнерами 

 
До основних інструментів ідентифікації ризиків можна віднести: аналіз 

проектних матеріалів; «мозковий штурм». зустріч з проектною командою; 

використання інтуїції і досвіду учасників диверсифікації; аналітичне 
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моделювання сценаріїв розвитку диверсифікації, аналіз дерева рішень; SWOT-

аналіз проектів диверсифікації; техніка «5М»: устаткування (machines), люди 

(men), матеріали (materials), методи (methods) і навколишнє середовище або 

адміністрування (media, manadgment); експертна оцінка; тестування; 

моделювання. 

Головною метою оцінювання ризиків за об’єктами диверсифікації є 

виявлення видів ризиків, що суттєво впливають на фінансовий стан бізнес-

структури. Перевагою такого підходу є можливість кількісної оцінки впливу 

ризиків на реалізацію процесу диверсифікації в залежності від її об’єктів та 

своєчасно відсіяти ризики, що мають критичний та катастрофічний вплив на 

діяльність бізнес-структури. Кількісний аналіз дозволяє обчислити числові 

показники окремих ризиків і ризику об'єкта в цілому, виявити можливий збиток 

і надати вартісну оцінку впливу ризику, виробити систему антиризикових 

заходів і розрахунок їх вартісного еквівалента. 

Основним завданням кількісного аналізу є виявлення ризиків найбільш 

суттєвих та ймовірних. Формалізація кількісного аналізу можлива, за рахунок 

використання інструментарію теорії ймовірностей, математичної статистики, 

теорії дослідження операцій. Найбільш поширеними методами кількісного 

аналізу ризиків є: аналіз доцільності витрат, моделювання задачі вибору за 

допомогою «Дерева рішень», експертних оцінок, аналітичний, статистичний, 

використання аналогів, комбінований метод. 

Істотною підставою для вибору того чи іншого методу оцінки є специфіка 

діяльності бізнес-структури та об’єкту диверсифікації її інноваційного 

розвитку. Доцільно сукупне застосування методів у різних варіантах, що 

дозволить приймати найбільш ефективні та оптимальні рішення. 

Інструменти ризик-менеджменту мають певну специфіку в аспекті 

підготовки щодо їх застосування. Для визначення ризиків за об’єктами 

диверсифікації необхідно здійснити з одного боку, формалізацію бізнес-

процесів, які супроводжують об’єкт диверсифікації на всіх етапах та фазах, з 

іншого – визначити максимально можливу кількість ризиків зовнішнього та 
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внутрішнього середовища, що мають вплив на об’єкт до, під час та після його 

диверсифікації. Опис ризиків є підставою для картографування.  

Ефективне застосування карт ризиків вимагає наявності у виконавців 

методики відповідних знань що до їх формування та читання.  

Зміст методик формування карти ризиків та їх кількість обумовлені 

специфікою діяльності бізнес-структури та відповідними ризиками, тому 

можуть суттєво відрізнятися для різних бізнес-структур. Однак загальна 

принциповість застосування карти ризиків обумовлює універсальність цього 

інструменту та дозволяє керівництву використовувати карти не лише в межах 

процесу диверсифікації, але й надає можливість охопити всю інноваційну та 

іншу діяльності бізнес-структури. 

Складання карти ризиків передбачає залучення інших методів, які 

дозволяють отримати вихідні дані, зокрема: інтерв'ю, формалізовані і 

неформалізовані опитувальники з питань дослідження галузі, аналіз 

документації, чисельні методи оцінки і т. ін. 

Способи візуалізації карти ризику можливо поділити на три групи: 

табличні, матричні, графічні. 

Найбільш простими, на наш погляд, є карти ризиків у табличній формі. За 

умов необхідності вимірювання ризиків застосовуються якісно-кількісні шкали 

ймовірностей і наслідків в результаті чого будуються матричні карти ризиків. 

Матрична карта ризику поєднує графічну і текстову візуалізацію обмеженого 

числа ризиків бізнес-структури. Графічні карти ризиків будуються за 

допомогою програмних приложений, зокрема ПО Microsoft Excel. Сьогодні, в 

умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки, розвитку цифрових технологій 

та суцільної інформатизації керівництву на має потреби рисувати таблиці, 

графіки та матриці, здійснювати розрахунки позицій ризиків на папері. 

Достатньо розуміти принцип дії цього інструменту, забезпечити його 

реалізацію реальними вихідними даними та вміти інтерпретувати результати 

побудованої карти. Безпосередньо розрахунки та побудову карти ризиків 

здійснить комп’ютер, а якщо передбачено програмним забезпеченням, виконает 
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аналіз отриманих результатів. Ринок програмного забезпечення пропонує 

різноманітні програми продукти з управління ризиками, які містять опцію 

побудови карти ризиків або її прообраз, табл. 5.4.  

 

Таблиця 5.4 – Програмні продукти з управління ризиками (джерело: 

сформовано на підставі авторських досліджень) 

№ Назва № Назва 
1. Omnitracker Risk Management 11. Buddy System 
2. SAP Risk Management 12. MethodWare 
3. SAS High-Performance Risk 13. Proteus  
4. Refinitiv (Thomson Reuters) Connected 

Risk 
14. РискМенеджер 

5. RA2 art of risk 15. Pertmaster 
6.  vsRisk 16. EGAR Risk Systems 
7. RSA Archer Enterprise & Operational Risk 

Management 
17. Callio Secura 17799 

8. CRAMM 18. ARIS Process Risk Scout (PRS) 
9. RiskWatch 19. RiskGap 
10. COBRA 20. RiskTrack 

  21. Security Vision Cyber Risk System 
 

Найбільш простою та доступною є програмне забезпечення Microsoft 

Excel, однак використання програми в якості інструмента ризик-менеджменту 

вимагатиме від виконавця з одного боку знання технології побудови карти 

ризиків, з іншого – реалізації їх за допомогою знання та навичок використання 

функціональних можливостей Microsoft Excel, що загалом дозволить 

налаштувати програмний продукт для вирішення поставленого завдання. Це 

твердження ще раз доказує важливість наявності у персоналу бізнес-структури 

цифрових компетенцій.  

Види ризиків, їх набір та вплив на диверсифікацію інноваційного 

розвитку бізнес-структури залежать від об’єкту диверсифікації. Найбільш 

складним об’єктом диверсифікації з позиції ризик-менеджменту визнано вид 

економічної діяльності, що підтверджено апробацією методичних засад 

таргетування вітчизняними бізнес-структурами (рис. 5.10). 

Апробація запропонованого інструментарію підтвердила йго практичне 

значення та надала можливість з’ясувати певна закономірність: чим нижче 
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оцінка ризику диверсифікації діяльності експертом, тим вище оцінка готовності 

бізнес-структури до диверсифікації діяльності. Крім того, доведено, що 

представники крупного та середнього бізнесу сприймають диверсифікацію як 

необхідну сходинку розвитку. Представники малого бізнесу у зв’язку з 

міцнішим прив'язанням до вже освоєного ринку, зокрема через фінансові 

обмеження, навпаки, розглядають диверсифікацію діяльності як можливість 

почати усе знову за наявністю проблем з основною діяльністю.  
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Сукупна експертна оцінка впливу ризиків диверсифікації  діяльності на бізнес-структуру

готовність бізнес-структури до диверсифікації  діяльності
 

1 – ТОВ «Босфор-Одеса»; 2 – ТОВ «ІПГ «Майстер»; 3 – ПАТ «ІСРЗ»; 4 – ТОВ фірма «Кріогенсервіс»;  
5 – ПАТ «ОКЗДХ»; 6 – ТОВ «Нолікс»; 7 – ПАТ «Одескабель»; 8 – ТДВ «Первомайськдизельмаш»;  

9 – ТОВ «Поліпласт»; 10 – ТОВ «Одєтекс»; 11 – ТОВ «Елмар Сервіс Груп»; 12 – ПП «Пі.Ей.Ай. 
Шипменеджмент Інк»; 13 – ТОВ «НДЦ»ТБМ»; 14 – ТОВ «Ньюенерджі»; 15 – КУ «Муніципальна варта»;  

16 – КП «Міжнародний Аеропорт Одеса»; 17 – КП «Агентство Програм Розвитку Одеси»; 18 – КП 
«Бюро Технічної Інвентаризації»; 19 – ТОВ ВКФ «Олимп-Круг»; 20 – ТОВ «Логістичний центр плюс». 

 
Рисунок 5.10 – Залежність готовності бізнес-структур до інноваційних 

змін від наслідків впливу ризиків диверсифікації діяльності ( джерело: власна 

розробка) 

 

Таким чином, с одного боку, таргетований підхід дозволяє здійснити 

вибір перспективних (виправданих з позиції ризикованості) об’єктів 

диверсифікації, з іншого – роздрібнити складні об’єкти диверсифікації на 

прості з метою детального оцінювання ризиків для більш ефективного 

управління диверсифікацією інноваційного розвитку.  
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5.3 Комплекс показників оцінювання стратегії системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

 

 

З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур запропоновано науково-методичний базис, якій доповнено 

методичним підходом та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної 

кластерізації об’єктів індикативного фазного оцінювання, аналітичними 

інструментами з визначення доцільності/ефективності системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку (рис. 5.11), що є 

функціональною базою центру інспірування диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури.  

Центр інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури охоплює інспіраційну та підготовчу фази диверсифікації, «досвід» 

яких оцифровується та архівується у інформаційному кластері, що сприяє 

формуванню шаблонів стратегій інноваційного розвитку як для застосування 

кращих практик бізнес-структурою так й для їх комерціалізації. Цифровий 

інформаційний кластер містить два блоки: архів аналітичних даних та 

інструменти.  

Архів аналітичних даних формується та зберігає дані зі всіх фаз 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Інформація 

кластеризується за об’єктами індикативного оцінювання (бізнес-структура, 

ринки, стратегії, ризики) для визначення доцільності диверсифікації 

інноваційного розвитку. Архів аналітичних даних об’єктів індикативного 

оцінювання для визначення доцільності диверсифікації інноваційного розвитку 

має оновлюватися відповідно встановленим термінам запитів та формувати два 

типи інформації в ретроспективному та прогностичному аспектах.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рисунок 5.11 – Концептуальна схема інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 
(джерело: власна розробка) 

ЦЕНТР ІНСПІРУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ
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Другий блок відповідає за залучення та збереження інструментів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, які групуються за 

функціями менеджменту: моніторингу, оцінювання, аналізу, контролю, 

планування, мотивування. 

Запропоновані аналітичні інструменти оцінювання стратегії системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

згруповано за рівнем часових обмежень як інструменти для: прогнозного 

оцінювання, оперативного оцінювання, оцінювання результативності. 

Перша група аналітичних інструментів передбачає оцінку факторів 

впливу на вибір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (оцінка 

конкурентного середовища та діагностика стану бізнес-структури; оцінка 

наявного потенціалу інноваційного розвитку та перспектив його використання 

для бізнес-структури; оцінка інноваційних ризиків). Друга група 

використовується у процедурах: вибору стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку (виявлення ключових компетенцій (індикаторів) здійснення 

диверсифікації інноваційного розвитку та визначення базових стратегій; 

пошуку стратегічної відповідності між вже здійснюваними видами діяльності 

підприємства та новими в межах обраних стратегій диверсифікації 

інноваційного розвитку; відбору стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку, яка найбільш відповідає вимогам, що пред'являються до ключових 

компетенцій). Третя група представлена оцінкою ефективності обраної 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (якісна, кількісна, комплексна). 

В якості аналітичних інструментів оцінювання стратегії системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

пропонуємо застосування інструментів стратегічного аналізу, які дозволяють 

здійснювати: прогнозну та фактичну оцінку можливостей бізнес-структури; 

оцінку факторів впливу на вибір стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку (оцінку конкурентного середовища та діагностика стану бізнес-

структури; оцінку наявного потенціалу інноваційного розвитку та перспектив 

його використання для бізнес-структури; оцінку інноваційних ризиків; вибір 
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стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (виявлення ключових 

компетенцій (індикаторів) та визначення базових стратегій; пошук стратегічної 

відповідності між вже здійснюваними видами діяльності бізнес-структури та 

новими в межах обраних стратегій диверсифікації інноваційного розвитку; 

відбір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку, яка найбільш відповідає 

вимогам, що пред'являються до ключових компетенцій;. оцінку ефективності 

обраної стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (якісна, кількісна, 

комплексна). Інструменти стратегічного аналізу можуть бути використано на 

інспіраціної та підготовчої фазах диверсифікації інноваційного розвитку, 

окремі інструменти можливо використовувати для перманентного моніторингу 

чинників впливу внутрішнього та зовнішнього середовища як тригерів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, рис 5.12.  

 

 

Рисунок 5.12 – Обліково-аналітичні етапи в межах фаз системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

(джерело: власна розробка) 
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Стратегічний аналіз надає можливість комплексно досліджувати 

стратегічні зміни та способи реалізації стратегічних цілей бізнес-структури. 

Завдяки стратегічному аналізу можуть бути досліджені комплексні чинники та 

можливості, які характеризують довгострокові плани бізнес-структури та 

безпосередньо впливають на її диверсифікацію інноваційного розвитку.  

В умовах інтелектуалізації економіки, важливим стає можливість 

прийняття оптимальних управлінських рішень щодо вибору інноваційного 

вектору диверсифікації, що являється складним та довготривалим процесом.  

Стратегічний аналіз допомагає знайти найкращі альтернативи рішень, так 

як являється однією з функцій стратегічного управління. 

Основні задачі, які вирішуються стратегічним аналізом, є актуальними 

для різних ситуацій, що виникають в процесі діяльності бізнес-структури і не 

залежать від її форми власності, розмірів чи сфери діяльності. 

Методичні прийоми стратегічного аналізу можна розглянути через його 

основні задачі, рис. 5.13: оцінка фактичного стану бізнес-структури; аналіз 

прогнозних даних відносно стану бізнес-структури; пошук можливостей 

досягнення очікуваного становища бізнес-структури. 

Розглянуті методичні прийоми можуть бути використанні аналітиками та 

керівниками бізнес-структур як частина дослідного процесу при проведенні 

стратегічного аналізу.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Методичні прийоми стратегічного аналізу 

(джерело: систематизовано автором на засадах [223,244,249,250,307]) 
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частини, а саме на аналіз зовнішнього (умов конкурентного середовища бізнес-

структури) та внутрішнього середовища бізнес-структури. що має допомогти 

сформувати системну мультивекторну модель диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури за допомогою відповідей на ключові питання, рис. 

5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Рисунок 5.14 – Питання стратегічного аналізу зовнішнього 

 та внутрішнього оточення бізнес-структури 

(джерело: систематизовано автором на засадах [261,262,263,307]) 
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існуючих альтернатив. Тому має бути присутній особливий перехід від аналізу 

середовища бізнес-структури до прийняття рішення щодо вибору стратегії. 

Так як, для бізнес-структури наявність чіткої стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку являється основою досягнення конкурентних переваг, 

стратегічний аналіз можна вважати допомогою при виборі вектору 

інноваційного розвитку бізнес-структури в умовах глобалізаційних 

перетворень. При цьому, важливим є обмеження кількості критеріїв аналізу для 

запобігання нагромадження результатів дослідження, що буде заважати чітко 

виділити переваги тієї чи іншої стратегії. 

Стратегію диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

можна розглядати як набір завдань, які тісно пов’язанні між собою: 

встановлення сфери діяльності бізнес-структури і складання стратегічних 

напрямів; розробка стратегічних цілей і завдань; розробка стратегії для 

досягнення цих цілей; формування та реалізація мети в стратегічному плані; 

оцінювання показників діяльності бізнес-структури. 

Інноваційна стратегія диверсифікації формується для бізнес-структур, які 

прагнуть розвитку та посилення конкурентних переваг, а особливості її 

напряму залежить від можливостей бізнес-структури. 

З позиції диверсифікації зовнішньої спрямованості до інноваційних 

стратегії можна віднести: ліцензійну (поглинаючу) стратегію – придбання 

інноваційних рішень, розроблених іншими бізнес-структурами. Такі рішення 

розробляються великими корпораціями, які намагаються ефективно 

розподіляти ресурси між власними дослідженнями та закупкою ліцензій. Як 

показує практика, іноді продаж ліцензії на власну розробку являється найбільш 

ефективним способом її подальшого просування 

Диверсифікація внутрішньої спрямованості охоплює: 

 наступальну стратегію – самостійна розробка інновацій. Дана стратегія 

характеризується високою чутливістю до ризиків, потребує значних витрат 

коштів та ресурсів, залежить від рівня кваліфікації співробітників, які 

займаються її реалізацією, так як така стратегія потребує уміння швидко 
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реагувати на ситуацію, бачити майбутні перспективи. На великих бізнес-

структурих наступальна стратегія охоплює лише виробництво частини власної 

продукції; 

 захисну інноваційну стратегія. Дана стратегії характеризується 

незначним ризиком (на відміну від наступальної) і низькими витратами на 

виробництво модифікованої продукції та підтримку позиції бізнес-структури на 

ринку. Використовується переважно на середніх бізнес-структурах, які в своїй 

діяльності акцентують увагу на виробництво та маркетинг і при впроваджені 

інновацій мають достатній потенціал для їх модифікації; 

 проміжну стратегію. Характеризується диференціацією продукції для 

закріплення своїх позицій на ринку. Основа даної стратегії – можливість 

отримати переваги над провідними виробниками за рахунок вироблення не 

уніфікованої продукції. При цьому, стратегія дає можливість малим та середнім 

бізнес-структурим активно розвиватися, орієнтуючись на клієнтів, які не 

бажають отримувати стандартну продукцію. Для цього активно досліджуються 

пріоритети покупців з метою їх задоволення.  

На сьогодні, ефективно у своїй діяльності вітчизняні бізнес-структури 

можуть використовувати захисну, проміжну та ліцензійну стратегії. 

Стратегічне управління являється циклічним процесом, який стикається з 

постійними змінами, тому ніякі його частини не можна вважати закінченими, 

так як їх необхідно постійно корегувати в залежності від факторів оточення 

бізнес-структури, що підтверджує необхідність диверсифікації інноваційного 

розвитку на завершенні її життєвого циклу. 

Серед науковців немає єдиної думки відносно визначення ролі 

стратегічного аналізу, що призвело до появи великої кількості наукових 

суджень. Однак, на думки більшості науковців, стратегічний аналіз можна 

визначити як частину управління, завдяки якій проводиться оцінка фактичного 

стану бізнес-структури і приймаються до уваги влив факторів внутрішнього 

середовища бізнес-структури для виявлення рівня її потенціалу.  
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Стратегічному аналізу має передувати оперативний аналіз, який створю 

основу для нього. А так як сам стратегічний аналіз присутній на всіх етапах 

стратегічного управління (починаючи з визначення цілей і закінчуючи оцінкою 

результатів), його можна розглядати як самостійний напрям дослідження. Що 

підтверджує необхідність застосування інструментів стратегічного аналізу на 

всіх фазах та етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

Переваги стратегічного аналізу дають змогу більш точно визначити його 

місце в системі стратегічного управління диверсифікацією інноваційного 

розвитку, що надають можливість: 

 сформувати інформаційну базу після оцінки внутрішнього та 

зовнішнього середовища з метою прийняття стратегічних рішень; 

 нівелювати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на 

результати діяльності бізнес-структури; 

 вчасно корегувати стратегію (актуальну на даному етапі управління) 

відповідно до змін, що виникли; 

 розрахувати необхідний рівень потенціалу бізнес-структури, який 

разом із чинниками зовнішнього середовища сприяє досягненню стратегічних 

цілей. 

Результати стратегічного аналізу можуть бути використані не лише для 

формування стратегії диверсифікації інноваційного розвитку, але й для 

комплексних рішень у напрямку інноваційного розвитку бізнес-структури в 

довготривалій перспективі. 

Концептуальне спрямування діяльності та розвитку бізнес-структури, 

можливості та ресурсне забезпечення у ресурсному, процесному, 

результатному та управлінському аспекті представлені як предмети 

стратегічного аналізу, які розглядаються як можливості диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури з метою забезпечення її конкурентних 

переваг. 

Об’єктами стратегічного аналізу в межах диверсифікації інноваційного 

розвитку можна визнати елементи зовнішнього та внутрішнього оточення 
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бізнес-структури, що впливають або залучаються до процесу диверсифікації.  

Методологія стратегічного аналізу представлена різними методичними 

загальнонауковими та прикладними прийомами. Деякі з них базуються на 

методах: індукції, дедукції, спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, 

моделювання, системного аналізу тощо. Через те що інформація в своїй 

більшості характеризується невизначеністю, доцільно проводити ретельне 

системне дослідження фактів та явищ, що дозволить визначити необхідні 

правила та критерії для стратегічного аналізу, тобто використати метод 

індукції, та проводити оцінювання стратегії діяльності бізнес-структури на базі 

виявлених правил та критеріїв за допомогою методу дедукції. При цьому 

спостерігається циклічність процесу: дедукція допомагає виявляти нові факти, 

які використовуються індукцією для подальшого аналізу. Отже, у 

стратегічному аналізі усі економічні процеси безперервні і мають бути 

перевірені на кожному етапі, що ще раз підтверджує доцільність застосовувати 

інструменти стратегічного аналізу на кожної фазі системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

В науковій літературі методи стратегічного аналізу розподіляють на 

загальноекономічні та загальнометодологічні, а також виділяють традиційні та 

специфічні методи, рис. 5.15. Традиційні методи допомагають сформувати 

інформаційну базу на основі якої вирішуються стратегічні задачі та завдання 

оперативного, поточного планування і контролінгу. 

На відміну від традиційних методів аналізу, прикладні прийоми 

характеризуються власною унікальність, що обумовлює необхідність їх 

використання в стратегічному аналізі. 

Для зменшення ризику помилок при прийняті стратегічних рішень 

використовується прогнозний аналіз, так як він допомагає обґрунтувати 

стратегічний аналіз і вважається найважливішою частиною загальної 

методології. 

Прогнозний аналіз використовується для формування стратегічних цілей 

та визначення самої стратегії в цілому. Для цього існують різні методи та  
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Рисунок 5.15 – Методи стратегічного аналізу і сфера їх застосування 

(джерело: систематизовано автором на засадах [261,263,265,308]) 

 

технології визначення прогнозів, такі як прогнозування і передбачення, які 
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порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом

визначення структури фінансових показників та оцінка 
впливу різноманітних факторів на підсумковий результат; 
розрахунок питомої ваги окремих показників фінансової 

звітності 

порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів;
визначення головних тенденцій зміни показників, звільненої від 

специфіки певних періодів (завдяки тренду відбувається 
екстраполяція найбільш значимих фінансових показників на 
майбутній період, тобто прогнозний аналіз перспективного 

фінансового стану) 

розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями 
різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; 

аналіз коефіцієнтів, які є основою розробок стратегічних планів 

зведення та аналіз показників звітності за певними 
показниками підприємства та його філій, підрозділів 
(внутрігосподарський аналіз); порівняння показників 

підприємства з відповідними показниками конкурентів або із 
середньо галузевими та середніми показниками 

(міжгосподарський аналіз) 
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визначення впливу певних факторів на показник, що 
отриманий у результаті детермінованих у часі або 

стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів 
досліджень 

постійне порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих 
процесів, методів та інших параметрів підприємства, 
наприклад структурного підрозділу з аналогічними 

об'єктами підприємств-еталонів 

визначення мінімального обсягу реалізації продукції (за 
умов постійності ціни та умовно-постійних витрат), який 
забезпечує підприємству у короткостроковому періоді 

беззбиткову та безприбуткову діяльність 

створення можливості формування загального переліку 
стратегій підприємства з урахуванням його можливостей та 

специфіки 
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орієнтуються на критерії вибору оптимального варіанту рішення в умовах 

невизначеності.  

Багато факторів впливають на методи прогнозування, серед них цілі та 

завдання аналізу, вид об’єкта прогнозування, період, який охоплює прогноз, 

вірогідності і достатність вхідної та вихідної інформації, різні обмеження. 

Специфіка реалізації кожного етапу за кожної фазою, що обумовлена 

вибором об’єкту диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

визначає особливості вимог, до відбору методів: 

 можливість збору інформації для використання методів прогнозування; 

 наявність можливості апріорної оцінки та методів, на основі яких 

об’єднують суб'єктивну та об'єктивну значимість оцінок; 

 конкретизація застосування оцінок, відсутність нагромадження різних 

підходів для відбору методу. 

В літературі також розглядаються прикладні прийоми, а не тільки 

загальнонаукові методи. В залежності від об’єктів дослідження, виділяють 7 

груп таких прийомів, рис. 5.16. 

Серед методів та прийомів, які використовуються в стратегічному аналізі, 

найчастіше зустрічаються SWOT-аналіз, SPACE-аналіз, метод експертних 

оцінок та бенчмаркінг, які необхідно використовувати комплексно, так як 

кожен з них окремо розглядає різні сторони, як позитивні так і негативні, а 

тому окремо кожен з цих методів не є надійним. 

Взагалі, керівництво бізнес-структури має особисто вирішувати, який 

метод прогнозування використовувати в своїй діяльності, опираючись на 

поставлені цілі та завдання, адже не існує універсального методу, який би 

показував всі сторони діяльності бізнес-структури, як позитивні так і негативні, 

але значіння стратегічного аналізу для оцінки можливостей бізнес-структури 

щодо диверсифікації інноваційного розвитку є очевидною.  

Наявність великої кількості інструментів стратегічного аналізу допомагає 

ефективно проводити прогнозні та оперативні оцінки можливостей та потреб 

бізнес-структур в незалежності від їх розмірів, форм власності та видів 
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економічної діяльності, саме тому стратегічний аналіз пропонується бізнес-

структурам як багатофункціональний інструмент сприяння інспіруванню, 

підготовці, реалізації та завершенню диверсифікації інноваційного розвитку, 

рис. 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.16 – Прийоми стратегічного аналізу за об’єктами дослідження 

(джерело: систематизовано автором на засадах [261,263,308]) 

Об’єкти 
дослідження 

ПРИКЛАДНІ ПРИЙОМИ 

 аналіз інформаційних оглядів, проекти, звітів, статистичних довідок;
 кабінетні дослідження, різноманітні методи сегментації, збирання даних, 

аналізу і статистичної оцінки; 
 економетричне моделювання

Стратегічний аналіз 
макро- оточення 
підприємства 

Стратегічний аналіз 
безпосереднього 
оточення (галузі і 
конкуренції) 

Стратегічний аналіз 
організації 

 аналіз життєвого циклу галузі;
 аналіз вхідних та вихідних бар’єрів 

галузі; 
 якісні методи прогнозування; 

 бенчмаркінг;

 аналіз основних компетенцій та основних можливостей; 
 аналіз вектора зростання; 

 ЕТОР-аналіз (аналіз загроз зовнішнього оточення і профілю 
можливостей); 

 SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз); 
 SPACE-аналіз (оцінка стратегічної позиції і дій); 

 матриця BCG (матриця «Зростання/Частка», розроблена Бостонською 
консалтинговою групою); 

 матриця GE/McKinsey (матриця «Привабливість галузі/Позиція 
конкуренції»); 

 матриця Shell/DMP (матриця спрямованої політики, розроблена компанією 
Shell ); 

 PIMS-аналіз (аналіз впливу ринкової стратегії на прибутки); 
 аналіз життєвого циклу організації; 

 аналіз часових рядів, екстраполяція тенденцій; 

Стратегічний аналіз 
продукту 

Стратегічний 
фінансовий аналіз 

 аналіз життєвого циклу продукту і стратегії маркетингу; 
 аналіз життєвого циклу продукту і фінансової ситуації; 

 аналіз життєвого циклу продукту і конкуренції; 
 аналіз життєвого циклу продукту і менеджменту; 

 аналіз життєвого циклу продукту і факторів продуктивності; 
 аналіз впливу зацікавлених сторін

 підготовка проектних фінансових звітів; 
 прогнозування за методом проценту від продажу; 

 стратегічна оцінка фінансових результатів і фінансових потреб; 
 розрахунок фінансових коефіцієнтів; 

 діагностика (прогнозування) банкрутства

Стратегічний 
інвестиційний аналіз 

Аналіз стратегії та 
прийняття стратегічних 

рішень 

 чиста приведена вартість;
 методи формування господарського 

портфеля;

 матриця вибору головної стратегії;
 аналіз ключових факторів успіху; 
 методи імітаційного моделювання; 

 теорія ігор; 

 методи варіантного аналізу;
 аналіз ризиків; 
 реальні опціони

 кластерний аналіз;
 метод сценаріїв; 

 імітаційне моделювання; 
 методи експертних оцінок 

(Дельфі, «мозкового штурму» та ін.)

 теорія масового 
обслуговування; 

 методи сітьового аналізу; 
 методи експертних оцінок; 
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Рисунок 5.17 – Інструменти стратегічного аналізу за способом оцінки 

можливостей інспірування, підготовки та реалізації диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структури (джерело: систематизовано автором 

на засадах [264,265,307,308]) 

МЕТОДИ ОЦІНКИ

МЕТОДИ ОЦІНКИ

СПОСІБ ОЦІНКИ - Оперативна та прогнозна оцінка діяльності бізнес-структури 

ПОРТФЕЛЬНІ МОДЕЛІ 
 Двовимірна матриця Бостонської 

консультаційної групи (БКГ) 
 Тривимірна матриця Бостонської 

консультаційної групи (БКГ) 
 Багатофакторна матриця "МакКинси" (7S) 

 Матриця General Electric 
 Є різновидом портфельної матриці МакКинси 

 Моделі Дея і Моніесона 
 Модель Hofer / Schendel 

 Матриця ADL-LC 
 Модель Shell / DPM 

МЕТОДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
 Диверсифікація діяльності підприємства. 

 Модель "продукт-ринок"  
 Матриця «привабливість - 
конкурентоспроможність» 

 Матриця Томпсона і Стрікленд 
 Життєвий цикл галузі 

 Життєвий цикл організації та форми конкуренції 
 Життєвий цикл товару  
 Тривимірна схема Абеля 

 матриця СС 
 Методи оцінки ефективності стратегій 

 Функціонально-вартісний аналіз

Інструментарій стратегічного аналізу

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ  

 Методи прогнозування управлінських рішень 
(нормативний, експериментальний, параметричний, 

екстраполяція, індексний, експертний, оцінка технічних 
стратегій, функціональний, комбінований) 

 Метод аналізу LOTS 
 Аналіз динаміки витрат і крива досвіду 

МЕТОДИ РОЗРОБКИ МІСІЇ І 
ЦІЛЕЙ 

 «Цільовий портрет»  
 «Дерево цілей» 

 Метод «GAP-аналіз» 
 Метод структуризації цілей 

МЕТОДИ ОЦІНКИ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
 Аналіз факторів конкурентної переваги по Портеру 

 Вимоги та вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності 
 Методика аналізу та оцінки конкурентоспроможності фірми 

 Ланцюжок цінностей 
 Підхід Омае. Метод «точно в строк» 

 Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж.-Ж. Ламбеном 
 Метод вивчення профілю конкурентних переваг фірми 

 Діловий аналіз PIMS 
 Методика оцінки конкурентоспроможності товару 

 Методика оцінки конкурентоспроможності товару на основі 
порівняння технічних та економічних пок-ів товарів-замінників 
 Аналіз конкурентоспроможності товару за системою 111-555 
 Аналіз конкурентоспроможності товару за системою 1111-5555 

 Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ 
СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕС-

СТРУКТУРИ 
 SWOT - аналіз 

 СТЕП-аналіз або PEST-
аналіз 

 Метод «5 х 5» 
 Перелік з 4 питань і матриця 

«ймовірність-вплив» 
 SNW-аналіз, Функціональні 

області 

СПОСІБ ОЦІНКИ - Оперативна оцінка діяльності підприємства 

СПОСІБ ОЦІНКИ - Прогнозна оцінка діяльності бізнес-структури 
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Оцінка наявних можливостей бізнес-структури щодо диверсифікації 

інноваційного розвитку здійснюється на підставі методів оперативної оцінки до 

яких віднесено: портфельні моделі та методи розробки стратегії, методи аналізу 

конкурентних переваг, методи аналізу середовища бізнес-структури. Оцінка 

потреб бізнес-структури можлива за рахунок використання портфельних 

моделей та методів, методів прогнозування ефективності діяльності бізнес-

структури, методів розробки місії і цілей. 

Дуже зручними та простими у використання є шаблонні інструменти 

стратегічного аналізу – матричні шаблони, що можуть бути використані на 

різних рівнях стратегічного планування бізнес-структури. На кожному етапі 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури на кожної її фазі 

можливо застосовувати різні матричні аналітичні інструменти, табл. 5.5. 

Рівням стратегічного планування – загальному, основному та 

спеціальному відповідають різні матричні шаблони.  

 

Таблиця 5.5 – Матриці за рівнями стратегічного планування бізнес-

структури (джерело: систематизовано на засадах [309,310-315]) 

1.
 З
аг
ал
ьн
ий

 
рі
ве
нь

 

BCG; Портера; стратегії бізнесу, що переживають спад; основних форм 
об’єднання (виробнича кооперація, наявність сумісної власності); вектору 
економічного стану організації (основні показники ФГД бізнес-структури, 
року); Томпсона – Стрикленда; MCC (відповідність цілям, відповідність 
можливостям бізнес-структури); SWOT; GE; Hofer / Schende; Shell / DPM; ADL 
(стадії життєвого циклу галузі, відносне положення на ринку).  

2.
 О
сн
ов
ни
й 

рі
ве
нь

 

Продуктивності – інновації /диференціації; якість-ресурсоємність (залежність 
якості від ресурсоємності продукту); групування товару (відповідна реакція 
збуту, маржа валового прибутку); вплив \ невизначеність; покращення 
конкурентної позиції (охоплення ринку, диференціація); диференціація – 
відносна ефективність; альтернативних стратегій ціноутворення цінності 
(визначає якість товару в залежності від ціни); еластичності конкурентної 
реакції на ринку (стадії розвитку галузі, стратегічне положення організації)  

3.
 С
пе
ці
ал
ьн
ий

 р
ів
ен
ь Блейка-Моутона; маркетингових каналів (темпи розвитку ринку та цінність 

каналів); розширення марочних родин (особливі переваги, сегменти цільового 
ринку); важливість \ виконання роботи; обізнаність-відношення до марки 
товару (ступінь обізнаності, відношення до марки); еволюції конкурентної 
стратегії (інновації, продуктивність); діагностики маркетингу (здійснення 
стратегії, стратегія (вірна, не вірна)); контакт-рівень пристосування послуг 
(ступінь контакту персоналу з клієнтом, рівень пристосування послуг до вимог 
клієнтів); типів купівельної поведінки (ступінь залучення покупців, ступінь 
раціональності). 
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Матричні шаблони стратегічного аналізу, розподіляють за ознаками 

класифікації, табл. 5.6: 

 на основі об’єкту аналізу, що дозволяє розподілити матриці на групи в 

залежності об’єкт аналізу. Зокрема, для матриць «Обізнаність-відношення» та 

«Вплив оплати на взаємовідношення в групі» об’єктом дослідження є персонал. 

Портфель бізнес-структури для матриць Shell/DPM та BCG є об’єктом аналізу; 

 за кількістю квандратів. Розглядає групування матриць в залежності від 

кількості квандратів, а саме від чотирьох та більше ніж шістнадцять; 

 за результатами висновків аналізу, виділяють дві групи: кількісні та 

якісні.  

 

Таблиця 5.6 – Класифікація матричних шаблонів стратегічного аналізу  

(джерело: систематизовано автором на засадах [309,310-315]) 

 

Матричні шаблони стратегічного аналізу діяльності бізнес-структури 

наведено у табл. 5.7. 

Однак, не можливо враховувати результати лише одного матричного 

шаблону. Аналіз проводиться за кожним шаблоном групи і вже на основі їх 

На основі об’єкту дослідження За кількістю квадрантів 
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результатів можливо робити заключні висновки, тому що всі матриці між 

собою зв'язок. 

 

Таблиця 5.7 – Матричні шаблони стратегічного аналізу діяльності бізнес-

структури (джерело: систематизовано автором на засадах [309,310-315]) 

Назва матриці Об’єкти аналізу 
1 2 

Первинний аналіз 

Swot  Сильних та слабких сторін бізнес-структури, 
можливостей та загроз 

Mcc  Відповідності місії бізнес-структури та його 
основних можливостей  

Вектору економічного розвитку 
бізнес-структури  

Статистичних даних 

Ринок 
Bcg  Темпів росту і долі ринку 

Ge  Порівняної привабливості ринку та 
конкурентоспроможності  

Adl  Життєвого циклу галузі та відносного 
положення на ринку  

Hofer\schendel Положення серед конкурентів в галузі і стадії 
розвитку ринку 

Ансоффа («ринок- продукт») Стратегії по відношенню до ринків та 
продуктів  

Портера (п’яти конкурентних сил) Стратегічних перспектив розвитку бізнесу 

Еластичності конкурентної реакції на 
ринку 

Дій фірми за факторами 
конкурентоспроможності товару в залежності 
від еластичності реакції пріоритетного 
конкуренту за товаром 

Групування товару Групування товару  

«Вплив/ невизначеність» Рівня впливу та ступеню невизначеності при 
виході на нові ринки 
Галузь 

Купера  Привабливості галузі і сили бізнесу 

Shell\dpm Привабливості ресурсоємної галузі в 
залежності від конкурентоспроможності  

Стратегій, які переживають спад 
бізнесу 

Конкурентних переваг в галузевому оточені  

Основних форм об’єднань  Об’єднань в галузевому оточені  
Диференціація  

Покращення конкурентної позиції  Диференціації та охоплення ринку 
«диференціація відносна 
ефективність витрат» 

Диференціації та відносної ефективності 
витрат  

Матриця «продуктивність – 
інновації/ диференціації» 

Інновацій/ диференціації та продуктивності 

Якість 

 «Ціна – якість» Позиціонування продукту в залежності від 
якості та ціни  

 «Якість – ресурсоємність» Залежності якості від ресурсоємності 
Маркетингові стратегії 

Стратегії розширення марочних 
сімейств 

Залежності відмінних переваг та сегментації 
цільового ринку  
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Продовження таблиці 5.7 
1 2 

«Поінформованість – відношення до 
марки товару» 

Залежності маржі валового прибутку та 
відповідної реакції збуту 

Маркетингових каналів Залежності темпів розвитку ринку та 
цінностей, що додаються каналом 

«Контакт – рівень пристосування 
послуг» 

Залежності рівня пристосування послуг до 
вимог клієнтів від ступеню контакту з 
клієнтом  

«Діагностика маркетингу» Залежності стратегії від реалізації стратегії 
Менеджмент 

Способів стратегічного управління Залежності стратегії та впливу планування  

Моделі стратегічного менеджменту Залежності моделі менеджменту від типу 
змін 

Херси- бланшара Ситуативної моделі керівництва 
«Комбінації розмірностей стилів 
керівництва університету огайо» 

Комбінацій розмірностей стилів керівництва 

«Управлінська решітка» Аналіз типів керівництва 
Персонал 

«Зміна – опір в організації» Залежності змін, що відбуваються в 
організації і опору до цих змін  

Впливу оплати на взаємовідносини в 
групі 

Залежності взаємовідносини в групі від 
диференціації оплати 

Типів включення людини в групу 
Залежності відношення до цінностей та 
відношення до норм поведінки в бізнес-
структурі  

«Основні ділові здібності» Ринку і основних ділових здібностей 
«Важливість / виконання роботи» Залежності виконання роботи від важливості 
Існуючих формальних систем 
критерію якості роботи 

Існуючих формальних систем критерію 
якості роботи 

Результатів управлення критеріями 
якості роботи 

Результатів управління критеріями якості 
роботи 

Блейка-моутона Залежності виконання роботи від кількості 
людей та від кількості задач  

Мак дональда Продуктивності 
 

Особливої уваги з позиції когнитівного підходу заслуговує матричний 

шаблон «Управлінська решітка» Блэйка и Моутона, рис. 5.18, яка спирається на  

п’ять основних стилів управління. Вертикальна вісь враховує «турботу про 

людину», а горизонтальна – «турботу про виробництво». Кожний квадрант 

оцінюється за шкалою від 1 до 9. 

Головна ідея матриці – визначити стиль керівництва за поведінкою 

керівника. В ідеалі – наблизиться до максимальної позначки 9,9. З одного боку 

матриця дозволяє визначити стиль керівника, з іншого, на нашу думку, – 

готовність персоналу до диверсифікації інноваційного розвитку, тому що стиль 

керівництва обумовлює відношення працівників до роботи у конкретній бізнес-
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структурі. Зазначена матриця стала прообразом авторського матричного 

шаблону «Матриця адаптивності персоналу до змін» (рис 5.19), який дозволяє 

визначити майбутню корисність персоналу бізнес-структури в умовах 

диверсифікації інноваційного розвитку.  

Матриця містить чотири квадранта: 1 – голубий, 2 – зелений, 3 – жовтий, 

4 – оранжевий. Максимальне позитивне значення кожного квадранту – правий 

верхній кут, та навпаки максимальне негативне значення - лівий нижній кут. 

Оцінка працівника відбувається одночасно по трьом шкалам: ступінь опору 

персоналу, готовність персоналу до змін, готовність персоналу до розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.18 – Матричний шаблон стратегічного аналізу 

«Управлінська решітка» (джерело: систематизовано автором на 

засадах [309,310-315]) 

 

Перетин оцінок за шкалам «ступінь опору персоналу» та «готовність 

персоналу до змін» дає крапку злому, від якої пряма веде до шкали «готовність 

«Управління в дусі заміського 
клубу» 

Ретельна увага до задоволення 
потреби людей призводить до 
створення комфортної та 

доброзичливої атмосфери та до 
робочого ритму в бізнес-структурі 

«Групове управління» 
Виробничі успіхи обумовлені 

відданими до своєї роботи людьми; 
взаємозалежність через спільну 

ставку на організаційні цілі веде до 
створення взаємовідносин, основних 

на довірі та повазі 

«Організаційне управління» 
Можна досягти хорошу організацію управління шляхом балансування 
необхідності в виробничих результатах та підтримки на задовільному 

рівні морального настрою людей 5,5 

1,1 
«Об’єднане управління» 

Прикладання мінімальних зусиль для 
досягнення виробничих результатів 
достатньо для збереження членства в 

організації 

9,1 
 «Влада – підпорядкування» 

Ефективність виробництва залежить 
від створення таких робочих умов, де 

людські аспекти присутні в 
мінімальному ступені 
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персоналу до розвитку». Тобто аналітик має звернути увагу по-перше, на 

квадрант до якого попала крапка злому, а по-друге – на місце розташування 

крапки злому у квадранті, по-третє – на нахил прямої: вгору чи вниз (кут 

трикутника більше, або менш ніж 90 градусів). 

Якщо, наприклад, крапка злому потрапляє до 3 оранжевого квадранту та 

займає досить вигідну позицію для керівництва – це позитивний маркер, однак 

позитивне враження зменшується за рахунок слабкої мотивації працівника 

стосовно власного розвитку, що особливо важливо в умовах диверсифікації 

сфери економічної діяльності. Інший приклад демонструє протилежний варіант 

– працівник має значний ступінь опору змінам за рахунок не відповідності його 

готовності (компетентностей) до змін, але він прагне та здатний навчатися та 

розвіватися за умов диверсифікації інноваційного розвитку, що є дуже 

позитивним моментом в контексті адаптації персоналу до змін.  
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Рисунок 5.19 – Матриця адаптивності персоналу до змін 

(джерело: авторська розробка) 

 

Відтак, різні інструменти стратегічного аналізу не суперечать один 

одному, жоден з методів повністю не задовольняє всім можливим цілям оцінки: 

за етапами, об’єктами та напрямками диверсифікації, що вимагає особливого 

підходу оцінювання стратегії системної мультивекторної диверсифікації 
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інноваційного розвитку бізнес-структур через акумуляцію декількох методів. 

Крім того, залишається простір для реалізації авторського підходу, що 

задовольнить специфіку диверсифікації інноваційного розвитку конкретної 

бізнес-структури.  

Таким чином, стратегічний аналіз допомагає бізнес-структурі виявити та 

оцінити основні можливості, які пов’язанні з майбутньою діяльністю та 

показати реальний стан забезпеченості необхідними ресурсами. Інструменти 

стратегічного аналізу не суперечать один одному, жоден з методів повністю не 

задовольняє всім можливим цілям оцінки: за етапами, об’єктами та напрямками 

диверсифікації, що вимагає особливого підходу оцінювання стратегії системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур через 

акумуляцію декількох методів. Крім того, залишається простір для реалізації 

авторського підходу, що задовольнить специфіку диверсифікації інноваційного 

розвитку конкретної бізнес-структури.  

Необхідно зазначити, що на кожному етапі кожної фази диверсифікації 

інноваційного розвитку можна застосовувати запропоновані та розроблені 

інструменти стратегічного аналізу. Традиційні методи дозволяють сформувати 

інформаційну базу на основі якої вирішуються стратегічні задачі та завдання 

оперативного, поточного планування і контролінгу на кожному етапі 

диверсифікацвії. На відміну від традиційних методів аналізу, прикладні 

прийоми характеризуються власною унікальність, що обумовлює необхідність 

їх використання також на всії етапах диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури.  

При прийняті стратегічних рішень щодо вибору вектору диверсифікації 

використовується прогнозний аналіз, який допомагає обґрунтувати 

стратегічний аналіз. Прогнозний аналіз використовується для формування 

стратегічних цілей та визначення самої стратегії в цілому. Сучасний 

Інформаційний поток в своїй більшості характеризується невизначеністю, тому 

вимагає проводення ретельного системного дослідження фактів та явищ, що 

можуть стати тригерами диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
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структури. Об’єктами стратегічного аналізу в межах диверсифікації 

інноваційного розвитку можна визнати елементи зовнішнього та внутрішнього 

оточення бізнес-структури, що впливають на її об’єкт або залучаються до 

процесу диверсифікації. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 5.20 – Когнітивна диверсифікація як інструмент 

 поведінкової економіки (джерело: авторська розробка) 

СИСТЕМНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 

Бізнес-структура як відкрита система

Когнітивна диверсифікація 

Диверсифікація зовнішньої 
спрямованості 

Диверсифікація внутрішньої 
спрямованості 

Мультивекторна структурна диверсифікація 

Альтернативна диверсифікація

Диверсифікація видів діяльності 

Диверсифікація якості діяльності 

Диверсифікація якості 
ресурсного, процесного, 

результатного та 
управлінського забезпечення 

діяльності  

Напрямки диверсифікації 
видів діяльності 

освоєння супутнього виду 
діяльності по відношенню 

до існуючого 

освоєння виду діяльності - 
різновиду існуючого 

освоєння абсолютно нового 
для бізнес-структури виду 

діяльності  

Вплив диверсифікації на 
існуючий вид діяльності 

варіант зі збереженням 
існуючого виду діяльності

варіант без збереження 
існуючого виду діяльності
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Відтак, простота та універсальність стратегічного аналізу обумовлює 

можливість застосовування його інструментів для різних об’єктів 

диверсифікації, для різних підходів оцінювання та часових обмеженнь. Що 

підтверджує необхідність застосування інструментів стратегічного аналізу на 

всіх фазах та етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

через: моніторинг появи інновацій, ідентифікацію та оцінювання маркерів 

інноваційного розвитку профільного та суміжних ринків, відповідної 

інфраструктури, прогноз інноваційних трендів, що забезпечує попередній вибір 

вектору інноваційного розвитку. Також інструменти стратегічного аналізу 

дозволяють здійснювати: інвентаризацію можливостей бізнес-структури та 

ідентифікація ризиків диверсифікації інноваційного розвитку; остаточний вибір 

вектору інноваційного розвитку, об’єкту та стратегії диверсифікації 

інноваційного розвитку; ресурсне, процесне, управлінське забезпечення 

реалізація стратегії диверсифікації; оцінювання результатів реалізації стратегії 

диверсифікації інноваційного розвитку. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

 

 

Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур – запропоновано організаційний компенсаторний механізм 

управління системною мультивекторною диверсифікацією інноваційного 

розвитку бізнес- структур, який через призму відкритої системи поєднує 

зовнішній та внутрішній механізми ресурсного, процесного, результатного та 

управлінського забезпечення всіх етапів та фаз диверсифікації. 

Компенсаторний механізм містить три рівня часових обмежень: 

прогнозний, оперативний та постфактум, що дозволяє своєчасно коректувати 

реалізацію стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Організаційний компенсаторний механізм забезпечує активізацію залучення 

ресурсних резервів для ефективного адресного використання за етапами та 

фазами диверсифікації через заміщення або поповнення нестачі ресурсів 

(фінансових; сировинних (матеріалів); технічних (обладнання); технологічних 

(технології); інформаційних; людських) за рахунок джерел зовнішнього та 

внутрішнього середовища бізнес-структури. Зокрема охоплює процедури 

ресурсного забезпечення через: краудсорсинг, інсорсинг (поділ праці між 

працівниками всередині підприємства), аутсорсинг (Outer-Source-Using), 

аутстаффінг (Outstaffing), лізинг персоналу (Staff Leasing). Встановлено, що, 

застосування зазначених технологій впливає на систему управління персоналом 

бізнес-структури, що має прояв через: адаптацією до змін – без порушення 

цілісності системи управління персоналом; біфуркацію системи у зв’язку з 

невизначеністю складу персоналу й нечітким розподілом управлінських 

функцій між внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

Розроблено методичне забезпечення оцінювання економічних процесів та 

явищ, які є стратегічно важливими для різних етапів диверсифікації. 

Запропоновано локаційну карту (за фазами диверсифікації) об’єктів 
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оцінювання на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур, яка зокрема, в межах інспіраційної фази, містить комплекс показників 

оцінювання можливості когнітивної диверсифікації через послідовні блоки: 

оцінка готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінка когнітивної 

вищості персоналу. Оцінка когнітивної вищості персоналу складається з 

оцінювання: відповідності компетенцій працівника (претендента) компетенціям 

бізнес-структури; потенціалу; визначення балансу життєвих сфер; 

стресостійкості; Digital-навичок; ефективності використання робочого часу; 

особистих якостей. Для кожного напрямку запропоновано набір інструментів 

оцінювання, зокрема: паспорт компетенцій, метод 360 градусів, фотографія 

робочого часу, матриця життєвих сфер, практичний тест. Встановлено 

особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами диверсифікації.  

Розроблено методичні засади таргетування об’єктів диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структур. Процес таргетування охоплює процеси 

інспіраційної та підготовчої фази диверсифікації інноваційного розвитку. 

Кожний етап містить відповідний набір інструментів, зокрема рекомендації 

щодо використання карти ризиків та шаблон-класифікатор для експертного 

оцінювання ризиків. Таргетування об’єктів диверсифікації базується на оцінки 

ризиків та передбачає процедуру, яка містить п’ять етапів: моніторинг 

інноваційних змін за об’єктами диверсифікації; ідентифікацію ризиків через 

об’єкти диверсифікації; оцінювання ризиків за об’єктами диверсифікації; 

картографування ризиків за об’єктами диверсифікації; вибір об’єктів 

диверсифікації за виправданим(и) ризиком(ами). С одного боку, такий підхід 

дозволяє здійснити вибір перспективних (виправданих з позиції ризикованості) 

об’єктів диверсифікації, з іншого, роздрібнити складні об’єкти диверсифікації 

на прості з метою детального оцінювання ризиків для більш ефективного 

управління диверсифікацією інноваційного розвитку. Види ризиків, їх набір та 

вплив на диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури залежать від 

об’єкту диверсифікації. Найбільш складним об’єктом диверсифікації з позиції 

ризик-менеджменту визнано вид економічної діяльності, що підтверджено 
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апробацією методичних засад таргетування вітчизняними бізнес-структурами.  

З’ясована певна закономірність: чим нижче оцінка ризику диверсифікації 

діяльності експертом, тим вище оцінка готовності бізнес-структури до 

диверсифікації діяльності. Крім того, доведено, що представники крупного та 

середнього бізнесу сприймають диверсифікацію як необхідну сходинку 

розвитку. Представники малого бізнесу у зв’язку з міцнішим прив'язанням до 

вже освоєного ринку, зокрема через фінансові обмеження, навпаки, 

розглядають диверсифікацію діяльності як можливість почати усе знову за 

наявністю проблем з основною діяльністю.  

З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур запропоновано науково-методичний базис, якій доповнено 

методичним підходом та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної 

кластерізації об’єктів індикативного фазного оцінювання, аналітичними 

інструментами з визначення доцільності/ефективності системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку, що є функціональною 

базою центру інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури.  

Центр інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури охоплює інспіраційну та підготовчу фази диверсифікації, «досвід» 

яких оцифровується та архівується у інформаційному кластері, що сприяє 

формуванню шаблонів стратегій інноваційного розвитку як для застосування 

кращих практик бізнес-структурою так й для їх комерціалізації. Цифровий 

інформаційний кластер містить два блоки: архів аналітичних даних та 

інструменти.  

Архів аналітичних даних формується та зберігає дані зі всіх фаз 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Інформація 

кластеризується за об’єктами індикативного оцінювання (бізнес-структура, 

ринки, стратегії, ризики) для визначення доцільності диверсифікації 

інноваційного розвитку. Архів аналітичних даних об’єктів індикативного 

оцінювання для визначення доцільності диверсифікації інноваційного розвитку 
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має оновлюватися відповідно встановленим термінам запитів та формувати два 

типи інформації в ретроспективному та прогностичному аспектах. 

Другий блок відповідає за залучення та збереження інструментів 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, які групуються за 

функціями менеджменту: моніторингу, оцінювання, аналізу, контролю, 

планування, мотивування. 

Запропоновані аналітичні інструменти оцінювання стратегії системної 

мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

згруповано за рівнем часових обмежень як інструменти для: прогнозного 

оцінювання, оперативного оцінювання, оцінювання результативності. 

Перша група аналітичних інструментів передбачає оцінку факторів 

впливу на вибір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (оцінка 

конкурентного середовища та діагностика стану бізнес-структури; оцінка 

наявного потенціалу інноваційного розвитку та перспектив його використання 

для бізнес-структури; оцінка інноваційних ризиків). Друга група 

використовується у процедурах: вибору стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку (виявлення ключових компетенцій (індикаторів) здійснення 

диверсифікації інноваційного розвитку та визначення базових стратегій; 

пошуку стратегічної відповідності між вже здійснюваними видами діяльності 

підприємства та новими в межах обраних стратегій диверсифікації 

інноваційного розвитку; відбору стратегії диверсифікації інноваційного 

розвитку, яка найбільш відповідає вимогам, що пред'являються до ключових 

компетенцій). Третя група представлена оцінкою ефективності обраної 

стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (якісна, кількісна, комплексна). 

 

Основні положення розділу 5 відображені здобувачем у таких наукових 

публікаціях: [1, 14, 17, 18, 20, 29, 31, 34, 35], наведених у додатку З. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладної проблеми, яка полягає у розробленні теоретико-методологичного 

підґрунтя, методичних положень і рекомендацій, щодо управління системною 

мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур в 

умовах інтелектуалізації економіки. 

Основні наукові та прикладні результати полягають у такому: 

1. Для характеристики взаємин процесів диверсифікації та інноваційного 

розвитку автором надано нове визначення змісту понять: а) диверсифікації, яке 

охоплює зміни в частині ресурсного, процесного, результатного та 

управлінського забезпечення, «диверсифікація інноваційного розвитку», що 

ґрунтується на когнітивної складової; б) когнітивної диверсифікації, яке 

охоплює інспіраційні процеси диверсифікації; в) диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури як явище, що набуває когнітивних рис в умовах 

інтелектуалізації економіки та носить перманентний характер. 

2. Визначено конструкцію процесу диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структури у складі чотирьох фаз (інспіраційна, підготовча, реалізаційна, 

завершальна), де когнітивна диверсифікація виступає в якості інспіраційної 

фази та запоруки свідомого менеджменту, спрямованого на ефективний 

інноваційний розвиток. Розширено класифікацію видів диверсифікації за 

рахунок когнітивної диверсифікації. Визначено та систематизовано об’єкти 

диверсифікації, обґрунтовано їх взаємодію, встановлено пряму залежність між 

вузькими та ємними об’єктами диверсифікації, що підсилює обґрунтованість 

вибору стратегії інноваційного розвитку та напрямків диверсифікації бізнес-

структури. 

3. Виходячи з позиції важливості визнання бізнес-структурою необхідності 

інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки обґрунтовано 

доцільність формування системи когнітивної вищості, яка через 



397 

диверсифікацію інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Система 

когнітивної вищості є ядром інноваційного розвитку бізнес-структури та 

підґрунтям його диверсифікації, містить взаємозалежні складові, що 

забезпечують процес диверсифікації інноваційного розвитку управлінськими 

рішеннями на всіх його фазах та етапах. 

4. В контексті вибору інноваційного вектору диверсифікації бізнес-

структур запропоновано науково-концептуальні підходи, що містять 

обґрунтування: динамічного векторного розподілу диверсифікації вітчизняних 

бізнес-структур; аналітичного розподілу країн європейського союзу за 

ступенем інноваційного розвитку, приналежністю у минулому до «соціального 

табору»; транскордонності; випадковості напрямів диверсифікації економічної 

діяльності в частині стратегічного планування бізнес-структурою. Застосування 

підходів дозволило дослідити та визначити світові та вітчизняні тенденції 

інноваційної діяльності бізнес-структур, зокрема передумов та домінантних 

векторів інноваційного розвитку, можливостей диверсифікації в умовах 

інтенсивної інтелектуалізації економіки. 

5. Систематизовано та типологізовано існуючі методи та моделі 

диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, 

запропоновано концептуальну схему їх взаємодії, через оцінювання 

відповідності задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку та 

можливості використання вітчизняними бізнес-структурами в умовах 

інтелектуалізації економіки. Спростована придатність досліджуваних моделей 

для вітчизняних бізнес-структур в умовах системної мультивекторної 

диверсифікації. 

6. Обґрунтовано наслідки впливу чинників інтелектуалізації на 

диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури, що враховує 

наслідки полярності їх впливу на начальні умови, процес та результати 

диверсифікації. З позиції позитивного та негативного впливу на інноваційний 

розвиток бізнес-структури згруповано якісні характеристики менеджерів за 

віковими групами: «покоління - е», «енерджайзери», «консерватори». 
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Протиріччях вікових груп дозволяє знайти баланс за рахунок невілювання 

недоліків однієї групи перевагами іншої задля підвищення результативності 

диверсифікації інноваційного розвитку. 

7. Запропоновано наукові підходи до ресурсного забезпечення 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, які розкривають 

залежність ресурсного забезпечення процесу диверсифікації від змістовності її 

об’єкту та тяжіння останнього до інших об’єктів за умов мультивекторності 

інноваційного розвитку, що впливає на вибір виду та джерела ресурсного 

забезпечення. Доведено, що найбільш ємною за об’єктами та ресурсним 

забезпеченням, складною з позиції управління є диверсифікація виду 

економічної діяльності, яка суттєво змінює напрямки диверсифікації 

інноваційного розвитку. 

8. Запропонований стратегічний базис диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки 

переорієнтовує диверсифікацію на поведінкову економіку, поєднуючи 

системний, процесний та векторний підходи. Авторський підхід дозволяє 

розглядати бізнес-структуру як відкриту систему, яка має зовнішні та внутрішні 

можливості та виклики, варіативність співставлення яких визначає вибір 

векторів диверсифікації інноваційного розвитку, що є основою системної 

мультивекторної стратегії.  

9. Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить 

послідовно залежні фази: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. 

Модель надає можливість адаптації бізнес-структури до існуючих викликів та 

своєчасної диверсифікації інноваційного розвитку, за рахунок посилення 

значимості когнітивної диверсифікації, яка задає начальні умови та забезпечує 

координацію диверсифікації інноваційного розвитку до її завершення. 

10. Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структур, за якими він обґрунтовується як організаційний компенсаторний 
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механізм управління системною мультивекторною диверсифікацією 

інноваційного розвитку бізнес-структур, що поєднує зовнішній та внутрішній 

механізми ресурсного, процесного, результатного та управлінського 

забезпечення всіх етапів та фаз диверсифікації. Компенсаторний механізм 

містить три рівня часових обмежень: прогнозний, оперативний та постфактум 

для своєчасної коригування стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур. 

11. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо ресурсного 

забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, 

зокрема щодо застосування можливостей зовнішніх джерел через: аутсорсинг, 

краудтехнології, конкурентну розвідку. Аутсорсинг розширює можливості для 

бізнес-структури, зокрема через: залучення фахівців, використання додаткових 

потужностей, мінімізацію ризиків. Краудтехнології дозволяють економити час 

та фінансові витрати на пошук та залучення ресурсів. Конкурентна розвідка 

формує тригери диверсифікації на засадах системності та постійності 

моніторингу та аналізу конкурентних даних. У подальших фазах конкурентна 

розвідка є коректором прийняття управлінських рішень. Доведена 

універсальність зазначеного інструментарію для всіх етапів та фаз 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

12. Розроблено методичне забезпечення оцінювання економічних процесів 

та явищ стратегічно важливих для різних етапів диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур. Запропоновані методичні підходи та інструментарій 

визначення об’єктів оцінювання на різних етапах диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур включають локаційну карту (за фазами 

диверсифікації), яка зокрема, в межах інспіраційної фази, містять комплекс 

показників оцінювання можливості когнітивної диверсифікації через послідовні 

блоки: оцінка готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінка 

когнітивної вищості персоналу. Встановлено особливості прояву об’єктів 

оцінювання за фазами диверсифікації. Розроблено рекомендації з таргетування 

об’єктів диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 
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13. З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структур запропоновано методичний підхід та рекомендації 

щодо цифрової інформаційної кластеризації об’єктів індикативного фазного 

оцінювання та аналітичні інструменти з визначення доцільності/ефективності 

системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку, що є 

функціональною базою центру інспірування диверсифікації інноваційного 

розвитку бізнес-структури.  

Робоча гіпотеза дослідження підтвердилася, а розроблені науково-

прикладні положення та методичні рекомендації щодо управління системною 

мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку утворюють 

комплекс управлінських інструментів, що дозволяють бізнес-структурам 

забезпечити в умовах інтелектуалізації економіки сталість конкурентних 

переваг. Апробація розробок підтвердила їх результативність. 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

наведено у Додатку И. 
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ДОДАТОК А 

ПОКАЗНИКИ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗОКРЕМА ВЕЛИКОГО, СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ЗА 2014-2018 РР. 

Додаток А.1 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

у 2014-2018 рр. 

Кількість, од.  
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство  

75660 79284 74620 76593 76328 0,88 4,15 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

1452 1418 1327 1602 1496 3,03 0,08 

Переробна промисловість 123108 126217 118527 114773 115949 -5,82 6,30 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

1562 1711 1725 1996 2586 65,56 0,14 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

5325 5619 5490 5689 5872 10,27 0,32 

Будівництво 52189 55128 50208 50261 52531 0,66 2,86 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

988694 989064 910413 837797 818217 -17,24 44,48 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

111807 119037 109334 95815 90591 -19,00 4,92 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

57553 58436 57696 57578 61761 7,31 3,36 

Інформація та 
телекомунікації  

114355 116136 129704 146909 174622 52,70 9,49 

Фінансова та страхова 
діяльність 

12052 12381 11865 10290 9739 -19,19 0,53 

Операції з нерухомим майном 97794 94077 90921 90553 93383 -4,51 5,08 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

115123 131035 125133 121546 126100 9,54 6,85 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

44144 47361 45988 46553 49206 11,47 2,67 

Освіта 10117 10873 11077 11656 13241 30,88 0,72 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

21114 21683 21583 22085 24961 18,22 1,36 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

13523 14887 13873 13045 13797 2,03 0,75 

Надання інших видів послуг 86709 89908 86147 100587 109336 26,01 5,94 
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Додаток А.2 

Кількість суб’єктів великого підприємництва за видами економічної діяльності 

у 2014-2018 роках. 

Кількість, од. Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство  

28 29 20 18 23 -17,9 5,16 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

31 27 26 24 24 -22,6 5,38 

Переробна промисловість 190 159 137 144 163 -14,1 36,55 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря  

63 44 43 44 47 -25,4 10,54 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

5 3 2 3 3 -40,0 0,67 

Будівництво 4 5 2 4 6 50,0 1,35 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

126 106 116 129 135 7,1 30,27 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

28 32 21 19 24 -14,3 5,38 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

1 1 1 2 2 100,0 0,45 

Інформація та 
телекомунікації  

6 6 6 6 7 16,7 1,57 

Фінансова та страхова 
діяльність 

1 1 1 - 2 100,0 0,45 

Операції з нерухомим майном 1 2 2 2 2 100,0 0,45 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

6 3 2 2 5 -16.7 1,12 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

3 2 2 1 2 -33.3 0,45 

Освіта - - - - - - - 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

- - - - - - - 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

4 3 2 1 1 -75,0 0,22 

Надання інших видів послуг - - - - - - - 
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Додаток А.3 

Кількість суб’єктів середнього підприємництва за видами економічної 

діяльності у 2014-2018 роках. 

Кількість, од. 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

2876 2535 2505 2391 2307 -19,8 14,17 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

235 243 230 224 223 -5.1 1,37 

Переробна промисловість 3963 3785 3764 3892 4017 1,4 24,67 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

281 319 338 326 338 20,3 2,08 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

381 402 383 382 388 1,8 2,38 

Будівництво 931 792 769 792 869 -6,7 5,34 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

3190 2850 2761 2972 3196 0,2 19,63 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

1220 1166 1151 1144 1176 -3,6 7,22 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

119 103 97 101 101 -15,1 0,62 

Інформація та 
телекомунікації  

379 342 335 328 335 -11,6 2,06 

Фінансова та страхова 
діяльність 

326 293 255 245 266 -18,4 1,63 

Операції з нерухомим 
майном 

485 490 426 385 431 -11,1 2,65 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

736 628 551 559 555 -24,6 3,41 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

909 898 881 847 877 -3,5 5,39 

Освіта 58 54 52 52 57 -1,7 0,35 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

204 266 284 290 1002 391,2 6,15 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

95 128 114 110 105 10,5 0,64 

Надання інших видів послуг 45 53 50 39 41 -8,9 0,25 
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Додаток А.4 

Кількість суб’єктів малого підприємництва за видами економічної діяльності у 

2014-2018 роках. 

Кількість, од. Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

72756 76720 72095 74184 73998 1,7 4,18 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

1230 1332 1071 1170 1205 -2,0 0,07 

Переробна промисловість 118955 122273 114626 110737 111769 -6,0 6,32 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

1218 1348 1344 1626 2201 80,7 0,12 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

4939 5214 5105 5304 5481 11,0 0,31 

Будівництво 51254 54331 49437 49465 51656 0.8 2,92 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

985378 986108 907536 834696 814886 -17,3 46,06 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

110559 117839 108162 94652 89391 -19,1 5,05 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

7987 7952 7423 7526 8101 1,4 0,46 

Інформація та 
телекомунікації  

113970 115788 129363 146575 174280 52,9 9,85 

Фінансова та страхова 
діяльність 

11561 11966 11508 9960 9392 -18,8 0,53 

Операції з нерухомим 
майном 

97308 93585 90493 90166 92950 -4,5 5,25 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

114381 130404 124580 120985 125540 9,8 7,10 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

43232 46461 45105 45705 48327 11,8 2,73 

Освіта 10059 10819 11025 11604 13184 31,1 0,75 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

20910 21417 21299 21795 23959 14,6 1,35 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

13424 14756 13757 12934 13691 2,0 0,77 

Надання інших видів послуг 86664 89855 86097 100548 109295 26,1 6,18 
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Додаток А.5 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами 

економічної діяльності у 2014-2018 рр. 

Обсяг, млн. грн Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

280927 409113 465003 511163 600954 113,9 10,68 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

169075 201694 270,7 358878 422237 149,7 7,50 

Переробна промисловість 961456 1169562132699717337961971959 105,1 35,05 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

165615 191265 264963 295440 318212 92,1 5,66 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

20309 21718 25940 32186 34201 68,4 0,61 

Будівництво  155559 136385 170708 215276 264477 70,0 4,70 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

438615 457529 495979 700764 835093 90,4 14,84 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

200751 276835 344398 405082 458917 128,6 8,16 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

11134 12355 16109 22003 25079 125.2 0,45 

Інформація та 
телекомунікації  

85967 99049 119756 141222 165693 92,7 2,94 

Фінансова та страхова 
діяльність 

41361 38801 56911 65667 83057 100,8 1,48 

Операції з нерухомим 
майном 

60179 47767 88562 102120 108853 80,9 1,93 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

67189 92073 157276 193223 213943 218,4 3,80 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

35362 37608 52642 62823 77561 119,3 1,38 

Освіта 1751 2052 2553 2905 3671 109,7 0,07 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

7747 10717 14183 17759 26102 236,9 0,46 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

18297 7617 8138 8200 11720 -35,9 0,21 

Надання інших видів послуг 2674 3233 3805 4241 4729 76,8 0,08 
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Додаток А.6 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого 

підприємництва за видами економічної діяльності у 2014-2018 роках 

Обсяг, млн. грн Показники 
2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

41015 68731 57660 46424 63283 54,3 2,84 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

138761 157028 * 293363 332701 139,8 14,91 

Переробна промисловість 570464 661398 673299 919457 1067195 87,1 47,81 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

129781 131978 152549 184007 211911 63,3 9,49 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

6158 3257 * 6308 4038 -34,4 0,18 

Будівництво 17112 17866 * 9754 18582 8,6 0,83 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

120619 158305 148298 212692 236959 96,5 10,61 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

105595 146723 180120 211484 243260 130,4 10,90 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

* * * * * х х 

Інформація та 
телекомунікації  

37052 42294 42513 46109 54069 45,9 2,42 

Фінансова та страхова 
діяльність 

* * * - * х х 

Операції з нерухомим 
майном 

* * * * * х х 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

42934 42262 * * * х х 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

2016 * * * * х х 

Освіта - - - - - - - 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

- - - - - - - 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

7026 3884 * * * х х 

Надання інших видів послуг - - - - - - - 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.7 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього 

підприємництва за видами економічної діяльності у 2014-2018 роках 

Обсяг, млн. грн Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

145299 * 245650 269225 312762 115,3 15,02 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

* 39906 47637 * * х х 

Переробна промисловість 322792 422428 535791 663466 719201 122,8 34,53 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

32518 55224 104104 99802 90613 178,7 4,35 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

10093 14566 17301 19708 * х х 

Будівництво 89602 59617 75978 * 136989 52,9 6,58 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

207455 208403 257940 365266 437648 111,0 21,01 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

63570 95718 118355 135265 136594 114,9 6,56 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

5574 6467 10087 * 13045 134,0 0,63 

Інформація та 
телекомунікації  

29324 35899 44226 55007 63168 115,4 3,03 

Фінансова та страхова 
діяльність 

* * 43423 49689 * х х 

Операції з нерухомим 
майном 

27085 21074 35167 34740 44251 63,4 2,12 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

13998 26757 42955 * 56219 301,6 2,70 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

21179 22186 27769 36478 43923 107,4 2,11 

Освіта 751 965 1111 1153 1553 -5,7 0,07 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

5378 7780 10126 12321 21071 291,8 1,01 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

9972 2488 2881 4252 4169 -58,2 0,20 

Надання інших видів послуг 1147 1591 1818 1346 1639 42,9 0,08 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.8 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва 

за видами економічної діяльності у 2014-2018 роках 

Обсяг, млн. грн 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

100591 134674 171574 208472 240049 138,6 18,49 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

3294 4719 * * * х х 

Переробна промисловість 85443 107469 148748 191409 234804 174,8 18,09 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

3339 4092 8356 11691 15810 373,4 1,22 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

4374 4375 * 7101 * х х 

Будівництво 52233 64766 91434 104921 127169 143,5 9,80 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

168875 177385 207814 275632 341607 102,3 26,32 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

48069 56212 75074 98241 130158 170,8 10,03 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

8912 9924 15176 21704 30478 242,0 2,35 

Інформація та 
телекомунікації  

37851 53699 85117 117616 * х х 

Фінансова та страхова 
діяльність 

8117 9443 14656 19151 20945 158,0 1,61 

Операції з нерухомим 
майном 

41545 36985 65402 61917 88673 113,4 6,83 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

22539 43699 65173 85716 * х х 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

16531 20853 30074 39440 49919 202,0 3,85 

Освіта 1646 2026 2926 * * х х 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

3987 4813 6700 9334 * х х 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

2592 2886 * * * х х 

Надання інших видів послуг 6150 * 9903 * 18420 199,5 1,42 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.9 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за 

видами економічної діяльності у 2014-2018 роках. 

Обсяг, млн. грн 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

220163 372033 414800 467636 540509 145,5 5,34 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів  

174938 212437 275776 364364 420842 140,6 4,16 

Переробна промисловість  10157741257776146593118245012113766 108,1 20,89 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

353285 424313 573683 638528 726331 105,6 7,18 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

23717 22673 27610 34916 41605 75,4 0,41 

Будівництво 154619 150541 180967 236497 322096 108,3 3,18 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів  

17956602159334262867233511864110094 128,9 40,61 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

223068 322291 398914 479014 556047 149,3 5,49 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

14346 18250 23084 29548 36700 155,8 0,36 

Інформація та 
телекомунікації  

105690 141480 175051 216804 273742 159,0 2,70 

Фінансова та страхова 
діяльність 

209426 236455 214430 222522 283552 35,4 2,80 

Операції з нерухомим 
майном 

66413 90298 103771 121182 145226 118,7 1,43 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

159753 206688 274,280 326311 379452 137,5 3,75 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

46479 57318 64458 81057 99683 114,5 0,98 

Освіта 2353 3102 3892 5013 6910 193,6 0,07 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

9356 12991 16803 21526 31497 236,6 0,31 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок  

17090 6956 7692 10553 13119 -23,2 0,13 

Надання інших видів послуг 8509 10690 12736 16458 20785 144.3 0,21 
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Додаток А.10 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) великих підприємств за видами 

економічної діяльності у 2014-2018 роках. 

Обсяг, млн. грн 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

31585 61215 53034 38880 54758 73,4 1,67 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

145579 170863 * 294234 322185 121,3 9,82 

Переробна промисловість 585270 677902 743280 940140 1122906 91,9 34,21 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

195370 225659 264485 294952 335060 71,5 10,21 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

6722 3868 * 8028 10278 52,9 0,31 

Будівництво 10589 19196 * 11084 19120 80,6 0,58 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

525076 565038 689682 873326 1101153 109,7 33,55 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

107834 153087 188888 222712 265035 145,8 8,08 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

* * * * * х х 

Інформація та 
телекомунікації  

36411 38495 39809 42601 51260 40,8 1,56 

Фінансова та страхова 
діяльність 

* * * - * х х 

Операції з нерухомим 
майном 

* * * * * х х 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

84620 114090 * * * х х 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

4753 * * * * х х 

Освіта - - - - - - - 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

- - - - - - - 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

4218 1979 * * * х х 

Надання інших видів послуг - - - - - - - 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.11 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх підприємств за видами 

економічної діяльності у 2014-2018 роках. 

Обсяг, млн. грн 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

117041 183214 206594 237987 272210 132,6 7,38 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

26319 37369 * 63759 91602 248,0 2,48 

Переробна промисловість 339828 448966 556898 680356 746408 119,6 20,24 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

152040 190545 296349 328235 369959 143,3 10,03 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

13326 14221 * 19710 22333 67,6 0,61 

Будівництво 91555 60375 76063 100035 137225 49,9 3,72 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

734940 930846 112392814651451809079 146,2 49,05 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

66582 100922 127403 147951 152118 128,5 4,12 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

* 9915 12112 * 17918 х х 

Інформація та 
телекомунікації  

28798 36183 44258 55555 62783 118,0 1,70 

Фінансова та страхова 
діяльність 

* * * 45798 * х х 

Операції з нерухомим 
майном 

* * 30643 * 42168 х х 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

33775 33924 38968 * 56960,8 68,6 х 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

22609 25536 29329 * 44393,2 96,4 х 

Освіта 662 845 899 1018 1353 104,4 0,04 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

5219 7586 9937 12413 21155 
305,3 

 
0,47 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

10263 1694 * 2396 4149 -59,6 х 

Надання інших видів послуг 1044 1557 1744 1399 1724 64,5 0,05 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.12 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств за видами 

економічної діяльності у 2014-2018 роках. 

Обсяг, млн. грн 
Показники 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Темп 
приросту, % 
(2018/2014)

Частка 
в 2018 
р., % 

Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство  

65304 117881 144018 177512 198129 203,4 11,22 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

3009 4149 4951 6260 6921 130,0 0,39 

Переробна промисловість 70013 101994 129432 160676 191853 174,0 10,86 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 

5843 8054 12774 15251 21151 262,0 1,20 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

3295 3945 5251 6168 7723 134,4 0,44 

Будівництво 48327 63300 82759 110287 146373 202,9 8,29 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

369675 457374 572082 723182 854133 131,0 48,36 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

29146 39951 49042 66563 85076 191,9 4,82 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

* * * * 12529,3 х 0,71 

Інформація та 
телекомунікації  

18895 25912 33340 40961 51239 171,2 2,90 

Фінансова та страхова 
діяльність 

8598 11558 15916 18775 20498 138,4 1,10 

Операції з нерухомим 
майном 

31410 38985 47795 60334 70244 123,6 3,98 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

27251 32655 39924 45167 52879 94,0 2,99 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

13928 18725 23447 29367 34165 145,3 1,93 

Освіта 929 1130 1354 1696 2191 135,9 0,12 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 

2290 2988 3868 5087 4851 111,8 0,27 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

1114 1322 1906 2471 3036 172,4 0,17 

Надання інших видів послуг 1572 1820 2253 2958 3160 101,1 0,18 
*  дані не оприлюднюються 
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Додаток А.13 

Капитальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2014-2018 роках 

Частка до загальної кількості, % Показники 
2014 2015р. 2016 2017р. 2018р 

Переробна промисловість  19,88391 17,83323 18,47292 17,80418 18,88491 
Будівництво 16,87954 16,77008 13,19458 12,57318 10,48322 
Постачання 
електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого 
повітря 

10,71804 8,236629 9,124192 7,47518 7,822816 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів  

9,697821 7,972598 8,893605 8,112391 9,701334 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів  

9,367737 7,125059 6,69336 8,567208 10,10704 

Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство  

8,798995 11,63492 14,98774 15,48106 12,37606 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

7,255307 7,216773 7,454029 9,143453 9,375701 

Операції з нерухомим 
майном 

5,257291 4,591124 5,838165 1,94113 5,159207 

Інформація та 
телекомунікації  

3,827081 8,864701 4,646544 4,432792 5,595076 

Фінансова та страхова 
діяльність 

2,909248 2,487904 2,27966 0 1,994332 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

1,668961 2,521549 2,971541 1,919442 2,216283 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

1,367667 1,568522 1,953299 5,423298 2,021648 

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 

0,693782 0,537515 0,43876 0,514121 0,500834 

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

0,572955 0,913363 1,32973 0,841607 1,523753 

. Водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами 

0,403536 0,626375 0,668339 0,685214 0,609928 

. Освіта 0,384295 0,594234 0,670149 3,071787 0,835005 

. Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок  

0,238142 0,402934 0,287945 1,616536 0,685827 

. Надання інших видів 
послуг 

0,075698 0,102479 0,095447 0,397417 0,107015 
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Додаток А.14 

Кількість підприємств, що впроваджували технологічні або не технологічні 

інновації, за видами економічної діяльності, од.  

Усього 
підприємства з 
технологічними 
інноваціями 

підприємства з 
нетехнологічними 

інноваціями ВЕД 
2014- 
2016 

2016- 
2018 

2014- 
2016 

2016- 
2018 

2014- 
2016 

2016- 
2018 

Усього 3711 7074 1894 1838 1817 5236 
Промисловість 1759 3268 1020 1193 739 2075 
добувна промисловість  43 90 18 20 25 70 
переробна промисловість 1622 2947 949 1110 673 1837 
постачання електроенергії; газу, 
пари та кондиційованого 
повітря  

43 108 25 29 18 79 

водопостачання; каналізація, 
управління відходами та 
діяльність з очищення 

51 123 28 34 23 89 

Оптова торгівля, крім оптової 
торгівлі автотранспортними 
засобами та мотоциклами  

950 2075 383 233 567 1842 

Транспорт та складське 
господарство  

242 515 114 91 128 424 

Інформація та телекомунікації  341 557 164 134 177 423 
Фінансова та страхова діяльність  125 208 60 53 65 155 
Діяльність у сферах архітектури 
та інжинірингу; технічні 
випробування та дослідження  

148 226 69 54 79 172 

Наукові дослідження та розробки  74 80 59 53 15 27 
Рекламна діяльність і 
дослідження кон’юнктури ринку  

72 145 25 27 47 118 

 

 



ДОДАТОК Б 
 

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР М. ОДЕСИ 
Додаток Б.1  Кількість видів економічної діяльності за статутами та фактично бізнес-структур м. Одеси 

№ 
Назва бізнес-
структури 

Рік 
заснува
ння 

Розмір 
Кількість 
фактичних 
ВЕД (шт.)

Кількість 
фактичних 
ВЕД (%) 

Назва фактичних ВЕД 
Кількість 
ВЕД у 
статуті  

Наявність 
змін у 

статуті, що 
стосуються 

ВЕД 

Як 
змінювалася 
кількість 
фактичних 

ВЕД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виробництво 
1 ТОВ 

«Босфор-
Одеса» 

2016 мале 6 12,5 30.11 Будівництво кораблів і плавучих конструкцій 
42.91 Будівництво водних споруд 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
52.29 Інші супровідні послуги при перевезеннях 
33.12 Ремонт машин і обладнання 
36.00 Збір, обробка та розподілення води 

48 1 48+1=49 

2 ТОВ «ІПГ
«МАЙСТЕР
» 

2005 велике 6 6 23.64 Виробництво розчинів 
46.49 Оптова торгівля іншими непрод. товарами споживчого призначення 
46.73 Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та
сантехнічним обладнанням 
35.12 Передача електроенергії 
35.13 Розподіл електроенергії 
35.23 Продаж газоподібного палива по трубопроводах 

99 1 99+1=100 

3 ПАТ «ІСРЗ» 1951 велике 7 7,5 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів 
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин 
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 
85.32 Професійно-технічна освіта 
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 

93 1 93+1=94 

4 ТОВ ФІРМА
«Кріогенсерв
і» 

1993 середнє 6  20.11 Виробництво промислових газів 
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 

30 1 30+1=31 
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Продовження Додатку Б.1 
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    47.78 Інші види роздрібної торгівлі новими товарами в спец. магазинах 

33.12 Ремонт машин і обладнання 
33.20 Монтаж промислової техніки і обладнання 

   

5 Пат 
«ОКЗДХ» 

1996 мале 9 100 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтічніх харчових продуктів 
10.32 Виробництво фруктових та овочевих соків 
10.39 Інші види переробки і консервування фруктів і овочів 
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами 
77.39 Оренда і лізинг інших машин, устаткування і матеріальних засобів, які не
включені в інші категорії 
46.75 Оптова торгівля хімічною продукцією 
49.41 Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
68.20 Оренда і управління власною або орендованої нерухомістю 
77.12 Оренда і лізинг вантажних транспортних засобів 

8 -1 8-1=7 

6 ТОВ 
«Нолікс» 

2018 мале 9 20,5 33.15 Ремонт, технічне обслуговування кораблів і човнів 
28.25 Виробництво пром. холодильного та вентиляційного устаткування 
31.01 Виробництво офісних і магазинної меблів 
31.02 Виробництво кухонних меблів 
31.09 Виробництво інших меблів 
23.70 Різання, обробка та оздоблення каменю 
78.20 Діяльність агентств з тимчасового працевлаштування 
33.12 Ремонт машин і обладнання 
33.19 Ремонт іншого обладнання 

44 1 44+1=45 

7 ПАТ 
«Одескабель
» 

1996 велике 9 11,8 27.31 Виробництво волоконно-оптичного кабелю 
27.32 Виробництво інших видів електропроводи і кабелі 
24.44 Виробництво міді 
47.30 Роздрібна торгівля паливом в спеціалізованих магазинах 
49.41 Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
52.10 Складування і зберігання 
56.29 Інші види організації харчування 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 
38.32 Утилізація відсортованих матеріалів 

76 1 76+1=77 

8 ТДВ 
«Первомайсь
кдизельмаш»

1993 середнє 6 13,3 28.30 - Виробництво машин и устатковання для сільського та лісового
господарства 
28.11 - Виробництво двигунів и турбін, кроме авіаційних, автотранспортних и
мотоциклетних двигунів 

45 1 45+1=46 
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    27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

33.19 - Ремонт і технічне обслуговування других машин и устатковання 
33.20 - Установлення та монтаж машин и устатковання 
41.20 - Будівництво житлових и нежитлових будівель 

   

9 ТОВ 
«Поліпласт»

2002 мале 3 42,9 22.21 — Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 
22.29 — Виробництво інших виробів із пластмас 
46.74 — Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього 

7 1 7+1=8 

10 ТОВ 
«Одєтекс» 

2005 середнє 7 7 13.20 Ткацьке виробництво 
31.09 Виробництво інших меблів 
13.95 Виробництво нетканих текст. матеріалів та виробів із них, крім одягу 
22.22 Виробництво тари з пластмас 
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 

99 1 99+1=100 

Послуги 
11 ТОВ 

«ЕЛМАР 
СЕРВІС 
ГРУП» 

2003 мале 6 10,5 95.12 Ремонт обладнання зв’язку 
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання 
62.01 Комп’ютерне програмування 
62.09 Інша діяльність у сфері інформац. технологій і комп’ютерних систем 
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 

57 - - 

12 ПП 
«ПІ.ЕЙ.АЙ.
ШИПМЕНЕ
ДЖМЕНТ 
ІНК» 

2004 велике 5 7,2 33.15 Ремонт, технічне обслуговування кораблів і човнів 
46.69 Оптова торгівля іншою технікою і обладнанням 
52.22 Послуги в галузі водного транспорту 
52.29 Інші супровідні послуги при перевезеннях 
33.14 Ремонт електричного обладнання 

69 1 69+1=70 

13 ТОВ 
«НДЦ»ТБМ»

2009 мале 17 18,5 72.19 Інші дослідження та розробки в галузі природничих наук та інженерії 
85.59 Інші види освіти, не включені в інші категорії 
58.11 Видання книг 
58.19 Інші види видавничої справи 
61.10 Кабельна телекомунікаційна зв'язок 
61.90 Інші види телекомунікаційних послуг 
62.01 Діяльність у сфері комп'ютерного програмування 
62.02 Консультаційні послуги в області комп'ютерних технологій 
63.11 Послуги з розміщення та переробці даних і інші послуги 
63.12 Веб-портали 

92 1 92+1=93 



456 

Продовження Додатку Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 ТОВ 

«НДЦ»ТБМ»
2009 мале 17 18,5 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з

оподаткування 
70.10 Діяльність головних компаній 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 
73.11 Рекламні агентства 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 
74.30 Перекладацька (усне і письмове) справа 
42.22 Будівництво розподільних об'єктів для забезпечення електроенергією і
телекомунікаціями 

92 1 92+1=93 

14 ТОВ 
«Ньюенердж
і» 

2007 мале 15 13,4 52.22 Послуги в галузі водного транспорту 
01.61 Допоміжні види діяльності в галузі вирощування сільськогосп. культур 
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 
46.11 Діяльність агентів з торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами
для тварин 
77.31 Оренда і лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання 
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, які не включені в інші категорії 
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким і газоподібним паливом і подібними
продуктами 
47.76 Роздрібна торгівля квітами, кімнатними рослинами, насінням,
добривами, домашніми тваринами та кормами для домашніх тварин у
спеціалізованих магазинах 
49.41 Вантажні перевезення автомобільним транспортом 
52.10 Складування і зберігання 
52.24 Транспортне оброблення вантажів 
52.29 Інші супровідні послуги при перевезеннях 
68.20 Оренда і управління власною або орендованої нерухомістю 
38.31 Ліквідація уламків 

112 1 112+1=113 

15 КУ 
«Муніципаль
на варта» 

2015 середнє 2 28,6 84.24 Діяльність із забезпечення громадського порядку та безпеки 
81.10 Комплексне обслуговування об'єкт 

7 1 7+1=8 

16 КП 
«МІЖНАРО
ДНИЙ 
АЕРОПОРТ 
ОДЕСА» 

1999 велике 6 9 52.23 Послуги в області повітряного транспорту 
77.39 Оренда і лізинг інших машин, устаткування і матеріальних засобів, які не
включені в інші категорії 
52.29 Інші супровідні послуги при перевезеннях 
55.20 Надання житла на вихідні та інші періоди короткотермінового
проживання 

66 1 66+1=67 
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     68.20 Оренда і управління власною або орендованої нерухомістю 

33.13 Ремонт електронного та оптичного устаткування 
   

17 КП 
«АГЕНТСТВ
О ПРОГРАМ
РОЗВИТКУ 
ОДЕСИ» 

2006 середнє 11 157 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління 
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 
63.11 Послуги з розміщення та переробці даних і інші послуги 
63.99 Інші види інформ. послуг, які не йдеться у жодній з перерахованих
категорій 
64.99 Інші види фінансових послуг, за винятком послуг страхових і пенсійних
фондів, не віднесені до інших категорій 
69.10 Юридичні послуги 
69.20 Діяльність у сфері бух. обліку та аудиту; консультації з оподаткування 
71.12 Діяльність у сфері інженерних вишукувань і надання технічних
консультацій в цій області 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 
35.30 Системи подачі пари і кондиціонування повітря 
42.21 Будівництво розподільних інженерних об'єктів 

7 1 7+1=8 

18 КП 
«БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИ
ЗАЦІЇ» 

2003 велике 4 19 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, які не включені в інші категорії 
63.99 Інші види інформаційних послуг, які не йдеться у жодній з
перерахованих категорій 
71.11 Діяльність у сфері архітектури 
71.12 Діяльність у сфері інженерних вишукувань і надання технічних
консультацій в цій області 

21 1 21+1=22 

Комерція 
19 ТОВ ВКФ

«Олимп-
Круг» 

2004 велике 6 19,4 46.75 Оптова торгівля хімічною продукцією 
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 
46.61 Оптова торгівля сільськогосп. технікою, обладнанням і зап. частинами 
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 
68.20 Оренда і управління власною або орендованої нерухомістю 
68.32 Управління нерухомістю за винагороду або на договірній основі 

31 1 31+1=32 

20 ТОВ 
«Логістични
й центр
плюс» 

2002 велике 8 12,5 68.20 Оренда і управління власною або орендованої нерухомістю 
46.61 Оптова торгівля сільськогосп. технікою, обладнанням і зап. частинами 
46.75 Оптова торгівля хімічною продукцією 
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
52.10 Складування і зберігання 
52.24 Транспортне оброблення вантажів 
68.32 Управління нерухомістю за винагороду або на договірній основі 

64 1 64+1=65 
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Додаток Б.2.1  Дані фінансової звітності виробничих підприємств Одеської області за за 2013-2018 рр., тис.грн. 

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» ТОВ «С-Інжиніринг» ТОВ «ІПГ «Майстер» Показники 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середня кількість 
працівників (ф1) 

948 887 833 834 886 - 155 150 130 129 142 164 155 151 109 88 94 102 

Залишкова вартість 
нематеріальних 

активів  
(с.1000 ф1) 

242 125 166 200 355 - 1062 702 523 421 900  1233  - - - - - - 

Первинна вартість 
нематеріальних 

активів (с.1001 ф1)
1144 1160 1205 1355 1436  - 2537 2536 2553 2643 3302 4253 - - - - - - 

Залишкова вартість 
основних засобів  

(с.1010 ф1) 
328547 329479 327387 363863 411652 - 3229 2392 2134 3260 3743  5733 4560 3718 5057 7938 12984  12542  

Необоротні активи 
(с.1095 ф1) 

334918 350259 349320 370511  441743 - 4448 3436 2657 3713 4645   7022 4560 3718 5057 8155 13354  13205  

Вартість майна 
(с.1300 ф1) 

566155 635074 759688 897996 1072302 - 84736 103612 108238 138293  113699 113162 76028 100717 94445 102315 145161 193813 

Обсяг чистої 
виручки від 

реалізації продукції 
(робіт, послуг) 

 (с.2000 ф2) 

583207 621165 952921 1211713 1585660 - 156561 149573 157938 150539 196652 214896 143175 184148 178461 203661 205360 236197 

Собівартість 
реалізованої 

продукції (робіт, 
послуг)  

(с. 2050 ф2) 

482196 485073 709457 961986 1311944 - 121898 102174 104980 115955  146178 184121 129407 153057 148119 170939 169685 188154 

Обсяг валового 
прибутку (збитку) 
(с. 2090 (2095 ф2)) 

101011 136092 243464 249727 273716 - 34663 47399 52958 34584 50474  30775 13768 31091 30342 32722 35675 48043 

Обсяг чистого 
прибутку (збитку) 
(с. 2350 (2355 ф2) 

8526 -37840 24748 59310 65010 - 9186 4566 3305 4451 1719  4720  90 -3883 552 297 -415 403 
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Додаток Б.2.2  Дані фінансової звітності виробничих підприємств Одеської області за за 2013-2018 рр., тис.грн. 

ТОВ «Одєтекс» ТОВ «Поліпласт» ТОВ «ВКФ «Олимп-Круг» Показники 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середня кількість 
працівників (ф1) 

33 34 35 56 66 108 54 54 52 51 46 45 6 6 5 5 5 5 

Залишкова вартість 
нематеріальних 
активів  
(с.1000 ф1) 

327 383 736 2011 3189 2038 5 5 3 4 3  2 - - - - -  -  

Первинна вартість 
нематеріальних 
активів (с.1001 ф1) 

852 901 1988 5746 10287 7278 10 11 11 10 10  10  - - - - -  -  

Залишкова вартість 
основних засобів  
(с.1010 ф1) 

6512 7179 16139 42063 64558  41321 3589 3432 3220 2981 2713  2509  20,3 19,1 14,8 0,7 4,5   4,5 

Необоротні активи 
(с.1095 ф1) 

6839 8857 19600 44145 67747   49192 3594 3437 3223 2985 2716 2511  20,3 19,5 15,2 11,6 21,0   17,4 

Вартість майна 
(с.1300 ф1) 

30312 31354 50796 86484 122933 120554 4005 4008 3938 3618 3550  3212  2032,8 2559,9 546,5 1923,0  2710,7 2950,0 

Обсяг чистої 
виручки від 
реалізації продукції 
(робіт, послуг) 
 (с.2000 ф2) 

29988 31606 60600 99041 132402 155026 3053 3114 3334 3117 3002  2845  20826 25536 12990 17966 19667 19019 

Собівартість 
реалізованої 
продукції (робіт, 
послуг)  
(с. 2050 ф2) 

27505 28051 51411 88556 128416 126112 2416 2624 2804 2963 2818  2628  18613 22852 12542 16515 18594 17346  

Обсяг валового 
прибутку (збитку) 
(с. 2090 (2095 ф2)) 

2483 3555 9189 10485 3986 28914 637 490 313 154 184  217  2213 2684 448 1451 1073  1673 

Обсяг чистого 
прибутку (збитку) 
(с. 2350 (2355 ф2) 

1052 2192 1079 458 -303  -516  169 127 20 17 22 24  919 -20 -838 677 226  28  

 
 
 



Додаток Б.2.3  Дані фінансової звітності виробничих підприємств Одеської 

області за за 2013-2018 рр., тис.грн. 

ТОВ «Ел-Ітекс» ТОВ «Елмар» 
Показники 2013 

р. 
2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

2017 
р. 

2018 
р. 

2013 
р. 

2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

2017 
р. 

2018 
р. 

Середня кількість 
працівників (ф1) 

10 11 12 12 11 9 7 8 7 7 7 7 

Залишкова вартість 
нематеріальних 
активів  
(с.1000 ф1) 

3 1 - 4 3 1 6 1 20 14 8 4 

Первинна вартість 
нематеріальних 
активів (с.1001ф1) 

6 4 2 5 5 4 10 3 29 29 29 30 

Залишкова вартість 
основних засобів  
(с.1010 ф1) 

24 6 - 14 14 7 30 7 88 86 44 23 

Необоротні активи 
(с.1095 ф1) 

27 7 - 18 17 8 36 8 108 100 52 27 

Вартість майна 
(с.1300 ф1) 

18184 45385 69361 57705 58907 70230 448 335 1926 3342 370 452 

Обсяг чистої 
виручки від 
реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) (с.2000 ф2) 

31484 36806 78069 27841 14975 16048 2509 1850 1805 6501 2346 1056

Собівартість 
реалізованої 
продукції (робіт, 
послуг)  
(с. 2050 ф2) 

30827 35871 74265 26566 13943 15368 2082 1870 1382 6170 2469 773 

Обсяг валового 
прибутку (збитку) 
(с. 2090 (2095 ф2)) 

657 935 3804 1275 1032 680 427 -20 423 331 -123 283 

Обсяг чистого 
прибутку (збитку) 
(с. 2350 (2355 ф2) 

125 30 -396 43 -279 -406 -150 -180 231 161 -314 29 
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Додаток Б.3.1  Показники діяльності виробничих підприємств Одеської області за даними фінансової звітності за 2014-
2018 рр., тис. грн. 

ПАТ «Одеський кабельний завод 
«Одескабель» ТОВ «С-Інжиніринг» ТОВ «ІПГ «Майстер» ТОВ «Одєтекс» Показники 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Cтан нематеріальних активів за ступенем амортизації 

Коефіцієнт 
використання 

НА 
0,89 0,86 0,85 0,75   0,72 0,80 0,84 0,73  0,71       0,57 0,63 0,65 0,69 0,72 

Коефіцієнт 
придатності НА 

0,11 0,14 0,15 0,25   0,28 0,20 0,16 0,27  0,27      0,43 0,37 0,35 0,31 0,28 

Місце нематеріальних активів у майні підприємства 
Питома вага НА 

у валюті 
балансу, % 

0,020 0,022 0,022 0,033   0,68 0,48 0,30 0,79  1,09       1,22 1,45 2,33 2,59 1,69 

Питома вага НА 
у складі необор. 

активів, % 
0,036 0,048 0,054 0,080   20,43 19,68 11,34 19,38 17,56      4,32 3,76 4,56 4,71 4,14 

Коефіцієнт 
співвідношення 
НА та ОЗ, % 

0,038 0,051 0,055 0,086  29,35 24,51 12,91 24,04 21,51      5,34 4,56 4,78 4,94 4,93 

Ефективність використання нематеріальних активів 
Фондовіддача 

НА 
3385 6549 6621 5714  170 258 319 298 201      89,0 108,3 72,1 50,9 59,3 

Фондоємність 
НА 

0,0003 0,00015 0,00015 0,00018  0,0059 0,0039 0,0031 0,0034 0,0049      0,011 0,009 0,014 0,020 0,017 

Валова рента-
бельність НА 

742 1673 1365 986  53,7 86,5 73,3 76,4 28,9      10,0 16,4 7,6 1,53 11,1 

Чиста рента-
бельність НА 

* 170,1 324,1 234,3  5,2 5,4 9,43 2,60 4,43      6,17 1,93 0,33 * * 

Період 
окупності НА 

* 0,006 0,003 0,004  0,193 0,185 0,106 0,384 0,226      0,16 0,519 3,0 * * 

Ефективність діяльності підприємства 
Темп приросту 

кількості 
працівників, % 

-6,4 -6,1 0,1 6,2  -3,2 -13,3 -0,8 10,1 15,5 -2,6 -27,8 -19,3 6,8 8,5 3,0 2,9 60 17,9 63,6 

Рентабельність 
продукції, %  

21,9 25,5 20,6 17,3  31,7 33,5 23,0 25,7 14,3 16,9 17,0 16,1 17,4 20,3 11,2 15,2 10,6 3,0  

Загальна 
рентабельність, 

%  
* 2,6 4,9 4,1  3,1  2,1  3,0 0,9 2,2 * 0,30 0,15 * 0,17 6,9 1,8 0,5 * * 

*  підприємство зазнало збитків, індекс рентабельності не розраховувався  
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Додаток Б.3.2  Показники діяльності виробничих підприємств Одеської області за даними фінансової звітності за 2014-
2018 рр., тис. грн. 

ТОВ «Поліпласт» ТОВ «ВКФ «Олимп-Круг» ТОВ «Ел-Ітекс» ТОВ «Елмар» Показники 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Cтан нематеріальних активів за ступенем амортизації 
Коефіцієнт 

використання 
НА 

0,5 0,55 0,6 0,7 0,8      0,75 1 0,2- 0,4 0,75 0,67 0,31 0,31 0,52 0,72 

Коефіцієнт 
придатності НА 

0,5 0,45 0,4 0,3 0,2      0,25 0 0,8 0,6 0,25 0,33 0,69 0,69 0,48 0,28 

Місце нематеріальних активів у майні підприємства 
Питома вага НА 

у валюті 
балансу, % 

0,125 0,076 0,1116 0,0845 0,0623      0,002 - 0,007 0,005 0,001 0,299 1,038 0,419 2,162 0,885 

Питома вага НА 
у складі необор. 

активів, % 
0,1391 0,0931 0,1340 0,1105 0,0796      11,0 - 22,2 17,6 12,5 12,5 18,5 14,0 15,4 14,8 

Коефіцієнт 
співвідношення 
НА та ОЗ, % 

0,1393 0,0932 0,1342 0,1106 0,0797      12,3 - 28,6 21,4 14,3 14,3 22,7 16,3 18,2 17,4 

Ефективність використання нематеріальних активів 
Фондовіддача 

НА 
623 834 891 858 1138      18403 156138 13921 7955 8024 529 172 382 213 176 

Фондоємність 
НА 

0,0016 0,0012 0,0011 0,0012 0,0009      0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 0,006 0,003 0,005 0,006 

Валова рента-
бельність НА 

98,0 78,3 44,0 52,8 86,8      467,5 7608 637,5 364,3 340 * 30,3 19,5 * 47,2 

Чиста рента-
бельність НА 

25,4 5,0 4,9 6,3 9,6      15 * 21,5 * * * 22,0 9,5 * 9,8 

Період 
окупності НА 

0,039 0,200 0,206 0,159 0,104      0,067 * 0,047 * * * 0,045 0,106 * 0,207 

Ефективність діяльності підприємства 
Темп приросту 

кількості 
працівників, % 

0 -3,7 -1,9 -9,8 -2,2 0 -16,67 0 0 0 10 9,1 0 -8,3 -18,2 14,3 -12,5 0 0 0 

Рентабельність 
продукції, %  

15,7 9,4 4,9 6,1 6,8 10,5 3,4 8,1 5,5 8,8 2,5 4,9 4,6 6,9 4,2 * 23,4 5,,1 * 26,8 

Загальна 
рентабельність, 

%  
4,1 0,60 0,55 0,73 0,84 * * 3,8 1,1 0,1 0,08 * 0,15 * * * 12,8 2,5 * 2,7 

*  підприємство зазнало збитків, індекс рентабельності не розраховувався 
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ДОДАТОК В 
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

№ Назва моделі Зміст Автор Джерело Бібліографія рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Механізми 

1 

Організаційно-
економічний 
механізм 

диверсифікації 
діяльності 
сільсько-

господарських 
підприємств 

Розроблено модель організаційно-економічного механізму диверсифікації 
діяльності сільськогосподарських підприємств. Дана модель включає економічну та 
організаційно-правову підсистеми забезпечення ефективної діяльності. Економічна 
підсистема включає економічні важелі впливу на конкурентоспроможність 
підприємств через державне регулювання та ринковий механізм. Елемент 
нормативно-правового забезпечення передбачає правове забезпечення діяльності 
підприємства та впливає на визначення стратегії підприємства. Суть організаційної 
підсистеми полягає у створенні раціональної моделі управління персоналом, 
організації основних і допоміжних виробничих процесів з урахуванням 
особливостей підприємства, зовнішніх чинників та ринкової кон’юнктури. 

Перегуда 
Є.Ф. 

а/р дис. 
к.е.н 

Організаційно-
економічний механізм 
диверсифікації 
діяльності сільсько-
господарських 
підприємств / Житомир. 
– 2017.  

2015 

2 

Організаційно-
економічний 
механізм 

диверсифікації 
діяльності 

газотранспорт-них 
підприємств 

Розроблено модель організаційно-економічного механізму диверсифікації 
діяльності підприємства, яка включає підсистеми: формування сукупності цілей, 
обґрунтування та вибору стратегії, забезпечення управління диверсифікацією 
діяльності, економічну та організаційну, оцінювання ефективності диверсифікації, 
що дозволяє підвищити ефективність управління даним процесом шляхом 
забезпечення реалізації та контролювання заходів із впровадження 
диверсифікаційних змін, своєчасного реагування на виклики та загрози 
внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Ромашко 
О.М. 

а/р дис. 
к.е.н 

Формування 
організаційно-
економічного механізму 
диверсифікації 
діяльності 
газотранспортних 
підприємств/ Івано-
Франківськ. – 2017. 

2017 

3 

Організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
стратегіями 

диверсифікації 
діяльності  

Розроблено модель організаційно-економічного механізму управління стратегіями 
диверсифікації діяльності, який об’єднує в собі п’ять взаємопов’язаних підсистем: 
організації, інформаційного забезпечення, аналізу та планування, мотивації, та 
контролю. Вони, в свою чергу, через систему управління стратегіями диверсифікації 
взаємодіють з макро – та мікросередовищем підприємства і відповідають за 
збалансованість та ефективність стратегій диверсифікації проекту, враховуючи всі 
їх цілі та спрямування 

Пересадько 
Г.О. 

дис. к.е.н

Управління стратегіями 
диверсифікації 
промислових 
підприємств/ Суми –
2008.  

2008 

4 

Механізм 
формування 

стратегії розвитку 
промислового 
підприємства на 
основі ринкових 

тенденцій  

Розроблено модель механізму формування стратегії розвитку промислового 
підприємства на основі ринкових тенденцій за системним підходом, виділяючи: 
мету, об’єкти, суб’єкти, принципи, функції, забезпечення, методи, інструменти, 
ринкові тенденції та етапи послідовності формування стратегії розвитку. Його 
особливістю є те, що стратегія розвитку формується з урахування ринкових 
тенденцій, що дозволить визначити необхідні передумови реформування 
підприємства, зайнятого в певній галузі,  отримати доступ до управлінських, 
інвестиційних, техніко-технологічних та інноваційних ресурсів, забезпечити 
нарощення конкурентних позицій на національному та міжнародному ринках. 

Баланович 
А.М. 

дис. к.е.н.

Обґрунтування стратегій 
розвитку промислового 
підприємства на основі 
ринкових тенденцій / 
Харків. – 2018. 

2018 

5 
Механізм 
реалізації 
стратегії  

Розроблена модель механізму реалізації стратегії диверсифікації на основі 
ресурсного підходу. Пропонований авторами механізм у є послідовної реалізацією 
декількох етапів: вимірювання ресурсозберігаючого потенціалу підприємства;  

Ефімичев 
Ю.І., 

Трофимов  
стаття 

Механизм реализации 
стратегии 
диверсификации на  

2012 



464 

Продовження Додатку В  
1 2 3 4 5 6 7 

 
диверсифікації на 
основі ресурсного 

підходу 

виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 
оцінки варіанті в диверсифікації; техніко-економічне обґрунтування проекту 
пов'язаної диверсифікації на основі реалізації ресурсозберігаючого потенціалу 
підприємства здійснення ресурсозберігаючих проектів на основі диверсифікації 

О.В., Удалов 
А.С., 

Трофимова 
Т.В. 

 

основе ресурсного 
подхода // Вестник 
УГАЭС. Наука. 
Образование. 
Экономика. – 2012. – №2 
(2).– С.60-63. 

 

6 

Механізм 
впровадження 

стратегії 
диверсифікації 
товаропотоків на 
підприємстві  

Розроблена модель механізму впровадження стратегії диверсифікації товаропотоків 
на підприємстві. Реалізовувалась через процесний підхід, а саме процеси, які 
направлені на підвищення загальних показників ефективності та продуктивності 
діяльності підприємства: процес оцінки можливостей підприємства; процес 
визначення об’єктів, цілей та способів здійснення диверсифікації товаропотоків; 
процес впровадження стратегії диверсифікації; процес контролювання та 
регулювання диверсифікації. 

Коваленко 
К.С. 

дис. к.е.н.

Диверсифікація 
товаропотоків 
підприємств в 
зовнішньоекономічній 
діяльності / Львів – 2017.  

2017 

7 

Механізм 
визначення 
варіантів 

диверсифікації 
виробництва та 

капіталу 

Розроблено модель механізму вибору ефективних варіантів диверсифікації 
виробництва і капіталу, який складається з послідовності процесів: 1) формування 
вхідних даних; 2) визначення стартового фінансового стану і частки підприємства 
на ринку певного товару; 3) визначення доцільних для підприємства напрямів і 
методів диверсифікації; 4) формування можливих варіантів диверсифікації у 
залежності від розміру капітальних витрат; 5) визначення найбільш ефективних для 
підприємства варіантів диверсифікації; 6) розподіл капіталовкладень між різними 
варіантами диверсифікації, з використанням економіко – математичної моделі 
динамічного програмування; 7) розподіл визначеного на попередньому етапі 
капіталу кожного варіанту між окремими, відповідними цьому варіанту, напрямами 
диверсифікації; 8) розрахунок економічних наслідків для підприємства, від 
впровадження на підприємстві диверсифікації виробництва і капіталу. 

Дереза В.Н., 
Наджафов. І. 

Н. 
стаття 

Механізм визначення 
варіантів диверсифікації 
виробництва та капіталу 
// Економічний вісник 
Національного гірничого 
університету. – 2007. – № 
1. – С. 25-31.  

2007 

8 

Механізм вибору 
напрямів 

диверсифікації 
суб’єктів 

господарювання 
спеціального 
призначення  

Запропоновано механізм вибору напрямів диверсифікації суб’єктів господарювання 
спеціального призначення складається з послідовності процесів: 1) визначення 
особливостей підприємства, що впливають на подальший вибір стратегії 
диверсифікації, та групування потенційно можливих напрямів; 2) формування 
масиву первинних даних, на підставі якого визначаються показники фінансового 
стану і частки підприємства на ринку; 3) побудова матриці визначення напрямів 
диверсифікації; 4) встановлення найбільш доцільних напрямів; 5) розподіл капіталу 
між окремими напрямами диверсифікації з використанням математичної моделі; 6) 
розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів щодо диверсифікації. 

Сомова Л.І., 
Пенязь С.С. 

стаття 

Механізм вибору 
напрямів диверсифікації 
суб’єктів 
господарювання 
спеціального 
призначення // Актуальні 
проблеми економіки та 
управління в епоху 
епохальних викликів та 
загроз: Всеукр. наук.-
практ. конф., Дніпро, 26-
27 квітня 2018р.  

2018 

9 

Механізм 
диверсифікації 
виробництва 
промислових 
підприємств 

Запропоновано механізм диверсифікації виробництва промислових підприємств,
який розглядається як інтеграційна система. Дія механізму починається з того, що 
відділом матеріально-технічного постачання і збуту формуються джерела даних для 
виявлення причин і загроз різкого зниження попиту на продукцію, параметрів 
динаміки розміру ринку і ринкової частки, та здійснюється прогнозування попиту 
на продукцію. Процес аналізу готовності підприємства до здійснення 

Трубчанин 
В.В 

стаття 

Механизм 
диверсификации 
производства на 
промышленных 
предприятиях / 

2016 
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диверсифікації виробництва та його інформаційне забезпечення здійснює 
економічний відділ підприємства. Відділ кадрів та технічного навчання надає 
інформацію про можливості підготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 
Конструкторський відділ забезпечує процес планування підготовки до 
диверсифікації виробництва проектами по розробці нової продукції, а також при 
необхідності здійснює коригування конструкторської документації та надає 
повідомлення про зміни технологам. Технологічний відділ надає план впровадження 
нової техніки і технології, в якому представлені заходи щодо прискорення освоєння 
у виробництві прогресивних процесів та найновіших матеріалів. Фінансовий відділ 
оцінює економічну ефективність диверсифікації виробництва, а також здійснюється 
контроль кошторисно-фінансових розрахунків на витрати по впровадженню у 
виробництво нової продукції 

.  

Экономические 
исследования и 
разработки. – 2016. – №4 
С. 122-135. 

 

Моделі 

10 

Математична 
модель 

оптимізації 
диверсифікації 
виробництва 

Розроблена математична модель оптимізації диверсифікації виробництва, в якої
практично реалізовано теорію для портфеля інвестора та запропоновано критерій, 
який вказує на необхідність проведення диверсифікації виробництва та 
розраховується як відношення швидкості зміни ефективності бізнес-процесів 
підприємства до швидкості зміни витрат на ці бізнес-процеси.. 

Гур’янов 
А.Б., Сєріков 

А.В.. 
стаття 

Математична модель 
оптимізації 
диверсифікації 
виробництва / 
Коммунальное хозяйство 
городов. – 2005.– №61 – 
С.144-151 

2005 

11 

Модель 
диверсифікації 
виробництва для 
добувного регіону 

Розроблена математична модель диверсифікації виробництва для добувного регіону. 
Використані методи математичного моделювання у моделі враховують ефект 
вичерпання запасу ресурсів, а також несприятливий вплив навколишнього 
середовища, і дозволяють конструювати механізми автономного управління і 
оцінювати їх ефективність в межах прийнятих розумних припущень, досліджувати 
умови біфуркації і стійкого зростання, імовірнісні характеристики очікуваних станів 
економічної системи. 

Гусєв В.Б. стаття 

Модель диверсификации 
производства для 
региона интенсивного 
освоения недр // Сиб. 
журн. индустр. матем. – 
2012. – С. 24-36. 

2012 

12 

Графо-аналітична 
модель процесу 
диверсифікації 
виробництва  

Розроблена графо-аналітична модель процесу диверсифікації виробництва на 
підприємствах. Вирішення стратегічних питань щодо диверсифікації виробництво 
розглянуто за блоками: моніторинг бізнес-середовища, оцінювання ринкових 
тенденцій щодо діючих на підприємстві видів виробництва та оцінювання ризику їх 
розвитку; оцінювання потенціалу розвитку діючих видів виробництва; розвиток 
потенціалу підприємства щодо діючих видів виробництва; оцінювання ризику і 
диверсифікація виробництва за різними шляхами: шляхом розширення 
номенклатури продукції, шляхом оптимізації асортименту продукції, шляхом 
впровадження нових технологій; шляхом впровадження нових видів економічної 
діяльності; оцінювання потенціалу оновлення видів виробництва; розвиток 
потенціалу підприємства щодо впровадження нових видів економічної діяльності 

Дрималов-
ська Х.В. 

а/р дис 
к.е.н 

Розвиток диверсифікації 
на підприємствах / Львів. 
– 2016. 
http://ena.lp.edu.ua/bitstrea
m/ntb/33970/1/avt_Drymal
ovska.pdf 

2016 
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13 

Графоаналітична 
модель процесу 

прийняття 
управлінського 
рішення про 
здійснення 
міжнародної 
диверсифікації  

Розроблена графоаналітична модель процесу прийняття управлінського рішення про 
здійснення міжнародної диверсифікації,  у якої вирішуються питання щодо 
здійснення маркетингової міжнародної диверсифікації. Виділено наступні блоки: 
маркетингове дослідження міжнародного середовища діяльності підприємств: 
встановлення нових можливостей підприємства щодо виходу на міжнародні ринки 
та оцінювання можливих ризиків; оцінювання маркетингового потенціалу в умовах 
міжнародної диверсифікації; оцінювання ризику та диверсифікація виробництва 
шляхом створення нових пропозицій та оптимізації нових видів діяльності на 
зарубіжних ринках; оцінювання диверсифікаційного потенціалу; оцінювання 
конвергенції маркетингової привабливості нових міжнародних ринків для 
діяльності підприємства; ухвалення рішення про міжнародну диверсифікацію 

Ковінько 
О.М. 

стаття 

Формування 
диверсифікаційного 
підходу до створення 
вітчизняними 
підприємствами нових 
пропозицій на 
зарубіжних ринках // 
Бізнес-навігатор.– 2018. – 
Вип. 6. – С. 99-105 

2018 

14 

Концептуальна 
модель розробки 

стратегії 
диверсифікації 
діяльності 
організації  

Розроблено концептуальна модель розробки стратегії диверсифікації діяльності 
організації, яка представлена послідовністю процесів щодо вибору найбільш 
перспективних  стратегічних зон господарювання: моніторинг зовнішнього та 
внутрішнього середовища, визначення потенціальних стратегічних зон 
господарювання, визначення стратегічних альтернатив,  виділення перспективних 
стратегічних зон господарювання, оцінка кожної стратегічної зони господарювання
формування набору інноваційно-інвестиційних проектів; оцінка ефективності 
інноваційно-інвестиційних проектів; вибір оптимального інноваційно-
інвестиційного проекту за допомогою розробленого інструментарію; реалізація 
вибраного варіанту стратегії диверсифікації; моніторинг та оцінка виконання 
стратегії диверсифікації 

Горбунов 
М.А., 

Медведев 
А.В. 

стаття 

Инструменты разработки 
стратегии 
диверсификации 
деятельности 
организации // 
Фундаментальные 
исследования. – 2014. – 
№ 12-5. – С. 1012-1016. 

2014 

15 

Концептуальна 
модель 

диверсифікації 
виробництва 

Графічно представлена концептуальна модель процесу диверсифікації виробництва 
суб'єктів господарської діяльності, що забезпечує вирішення питань стратегічного 
характеру. У концептуальної моделі виділено напрями диверсифікації виробництва, 
а саме: впровадження нових видів економічної діяльності (незв’язана, 
конгломератна); інші інноваційні перетворення (організаційні, функціональні, 
ресурсні тощо); розвиток діючих видів економічної діяльності (зв’язана, 
концентрична). 

Кузьмін О.Є., 
Фещур Р.В., 
Скибін-ський 

О.С., 
Дримало-
вська Х.В. 

стаття 

Особливості 
диверсифікації 
підприємств як чинник 
забезпечення їх 
інноваційно-
технологічного розвитку 
// Бізнес Інформ. – 2015. 
– №7.  

2015 

16 

Модель 
диверсифікації 
виробництва 
промислових 
підприємств 
регіону 

Сформовано модель диверсифікації виробництва промислових підприємств регіону, 
яка забезпечує стимулювання її процесів, що включає систему заходів щодо 
формування управління диверсифікацією в регіоні, використання якої сприяє 
закріпленню конкурентоспроможності промислового комплексу регіону. У ней 
розглядаються середовище господарювання, економічний механізм регулювання 
диверсифікації промислових підприємств регіону; основи забезпечення 
функціонування економічного механізму диверсифікації 

Костромин 
А.Г. 

а/р дис 
к.е.н 

Основные направления 
диверсификации 
промышленных 
предприятий региона / 
Чебоксари. – 2016. - 

2010 

17 

Модель 
диверсифікації 
виробничого 
підприємства 

Сформовано модель диверсифікації діяльності підприємства. До запропонованої 
моделі входять чотири основні блоки, які потрібно враховувати при проведенні 
диверсифікації виробничого підприємства, а саме: 1 – активи (склад активів 
підприємств), 2 – сектор (можна диверсифікувати шляхом інвестування в різні 

Мазуренок 
О.Р 

дис. 
к.е.н.. 

Особливості 
диверсифікації 
машинобудівних 
підприємств// 

2013 
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сектори, переважно в ті, які не пов'язані один з одним), 3 – географія (вкладаючи 
кошти в різні регіони та області можна розподілити ризики), 4 – знання про 
компанію (фінансове становище, виробництво, персонал, міжнародні зв’язки, 
державний сектор підтримки даної галузі) 

  

Тернопіль. – 2013. 
http://elartu.tntu.edu.ua/bit
stream/123456789/2319/2/
Thesis- 

 

Інструменти 

18 

Алгоритм 
прийняття 

рішення щодо 
формування та 

реалізації 
стратегії 

диверсифікації 

Запропоновано алгоритм прийняття рішення щодо даного процесу, який дозволяє 
обґрунтувати стратегію диверсифікації в залежності від цілей та специфічних 
особливостей підприємства, який включає наступні блоки: визначення місії та цілей 
загальної стратегії: виявлення напрямків стратегічного зростання підприємства: 
обґрунтування необхідності формування та реалізації стратегії диверсифікації 
шляхом оцінки наявності передумов для її здійснення;  порівняння цілей стратегії 
диверсифікації з цілями загальної стратегії підприємства; коригування цілей та 
завдань; визначення альтернативних варіантів стратегії диверсифікації; економічне 
обґрунтування варіантів стратегії диверсифікації та оцінка ризику їх реалізації; 
вибір варіанту стратегії диверсифікації та прийняття рішення щодо його реалізації; 
реалізація стратегії диверсифікації; оцінка результатів реалізації диверсифікації 

Бутенко 
Л.М..  

а/р дис 
к.е.н 

Формування та 
реалізація стратегії 
диверсифікації 
діяльності підприємства 
(за матеріалами 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України). / Київ. – 2011.  

2011 

19 

Блок-схема 
алгоритму 
виконання 

підготовчих робіт 
із проведення 
концентричної 
диверсифікації  

Запропонований алгоритм виконання підготовчих робіт із проведення концентричної 
диверсифікації на підприємств, який будується за блоками: 1) вивчання ринку і вибір 
найбільш перспективних для виробництва та збуту товарів або послуг; 2) розрахунок 
необхідних виробничих потужностей; 3) логічний  визначення достатності резерву 
виробничих потужностей на підприємстві; 4) виконання комплексу економічних і фінансових 
розрахунків; 5) логічний  визначення можливості заохочення достатніх коштів; 6) 
розрахунок додаткових витрат, пов'язаних із залученням сторонніх джерел фінансування; 7) 
вибір «слабкого» товару; 8) розрахунок потужностей, що вивільняються; 9) логічний � 
вичерпаність переліку товарів; 10) прийняття рішення про проведення диверсифікації. 

Богуслав-
ський Є.І.. 

стаття 

Алгоритм підготовки 
проведення 
диверсифікації на 
підприємстві // 
Економіка розвитку. – 
2012. – №4. – с. 59 - 63 

2012 

20 

Алгоритм 
диверсифікації 
організаційної 
структури 

підприємницької 
бізнес-системи 

Запропоновано алгоритм диверсифікації організаційної структури підприємницької 
бізнес-системи, який містить етапи: 1) діагностика / моніторинг стійкості 
(рівноваги) бізнес-системи; 2) пошук і вибір напрямку диверсифікації бізнес-
системи; 3) діагностика / моніторинг структурних параметрів бізнес-системи і 
сформованого рівня її диверсифікації; 4) опрацювання альтернатив організаційно-
структурних рішень диверсифікації бізнес-системи; 5) визначення впливу обраного 
організаційно-структурного рішення на стійкість бізнес-системи за мінімально 
стійкого елементу (параметру): 6) впровадження схвалених організаційно-
структурних рішень; 7) повторна діагностика / моніторинг структурних параметрів 
бізнес-системи і сформованого рівня її диверсифікації; 8) корекція; 9) 
функціонування бізнес-системи з новими структурними параметрами. 

Гребенкина 
О.С. 

стаття. 

Аспекты разработки 
алгоритма 
диверсификации 
организационной 
структуры 
предпринимательских 
бизнес-систем // 
Инженерный вестник 
Дона. – 2013. –№ 2. 

2013 

21 

Алгоритм 
прийняття 
рішення про 
доцільність 
проведення 

Розроблена алгоритм прийняття рішення про доцільність проведення інноваційної 
диверсифікації бізнесу. У ньому здійснюється: порівняння втрат від скорочення 
обсягів продажів поточній діяльності з приростом прибутку нового бізнес-
напрямку; порівняння величини вивільняється капіталу в результаті скорочення
обсягів поточної діяльності з сумою інвестицій в новий бізнес; порівняння 

Александ-
рова А.І. 

стаття 

Инновационная 
диверсификация бизнеса 
в системе управления 
экономической 

2014 
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Продовження Додатку В  
1 2 3 4 5 6 7 

 
інноваційної 
диверсифікації 

бізнесу  

тривалості обороту оборотних активів, збільшених на суму амортизації, поточній 
діяльності і новому бізнес-напрямку.  Застосування алгоритму дозволить 
обґрунтовано прийняти управлінське рішення для випадків використання власних 
коштів і залучення кредитних ресурсів. 

  

безопасностью 
предприятия // Научный 
журнал НИУ ИТМО. – 
2014. – №1. 

 

22 

Схема 
формування 
можливих 
варіантів 

диверсифікації 
виробництва і 

капіталу  

Запропоновано схему формування можливих варіантів диверсифікації виробництва і 
капіталу, де вибір можливих варіантів знаходиться в залежності від розміру 
капітальних витрат з урахуванням витрат на страхування можливих ризиків. При 
наявності значних фінансових ресурсів, підприємство може собі дозволити 
здійснити диверсифікацію виробництва і капіталу одразу за кількома напрямами. 
Отже, перед підприємством постає задача розподілити наявні фінансові ресурси, 
між різними напрямами диверсифікації, оптимальним чином 

Дереза В.М., 
Жиденко 
М.В. 

стаття. 

Формування можливих 
варіантів диверсифікації 
діяльності підприємства 
// Економічний вісник 
Національного гірничого 
університету. – 2010. – 
№3. – С. 37-43 

2010 

23 

Матриця 
множини рішень 

про 
диверсифікацію 

діяльності 
підприємства  

Запропоновано матриця множини рішень про диверсифікацію діяльності 
підприємства, яка базується на врахуванні груп ендогенних та екзогенних факторів 
впливу, часових параметрів і форм матеріально-технічної реалізації диверсифікації. 
Особливістю цієї матриці є те, що кожний її елемент приймає значення булевих 
чисел 

Цогла О.О. 
а/р дис. 
к.е.н.. 

Обґрунтування та 
економічне оцінювання 
диверсифікації 
діяльності 
машинобудівних 
підприємств / Львів. – 
2011. 

2011 

24 

Матриця вибору 
варіантів стратегії 
диверсифікації за 
показниками 
узгодженості 
просторово-
часових цілей 
розвитку  

Розроблено матриця вибору варіантів стратегії диверсифікації за показниками 
узгодженості просторово-часових цілей розвитку. Особливу значущість для 
збереження рівня позитивного синергізму в період їх взаємодії має підвищення 
ступеня керованості за параметрами. В умовах невизначеності кероване і 
самоврядні взаємодія різнопрофільних об'єктів підвищує можливості позитивного 
синергетичного ефекту. 

Алабугин 
А.А., 

Алабугина 
Р.А., 

Кателкин 
К.К. 

стаття. 

Концепция и модели 
управления 
диверсификацией 
деятельности 
предприятия по 
показателям 
согласования 
пространственно-
временных целей 
развития предприятия и 
персонала // Вестник 
ЮУрГУ– 2016. –№ 1.  

2016 

25 

Матриця вибору 
стратегії 

диверсифікації з 
урахуванням 
стадії їх 

життєвого циклу 
та рівня розвитку 

системи 
антикризового 
управління  

Для визначення напрямів стратегій розвитку на основі диверсифікації діяльності 
запропоновано матриця вибору стратегії диверсифікації діяльності підприємств з 
виділенням наступних стратегій: горизонтальна, вертикальна, конгломератна, 
перехресна, змішана. Залежно від рівня розвитку системи антикризового управління 
та стадії життєвого циклу підприємства здійснюється вибір стратегій диверсифікації 
діяльності. 

Матвійчук 
І.О. 

стаття. 

Матриця вибору стратегії 
диверсифікації 
діяльності готельних 
підприємств в залежності 
від стадії їх життєвого 
циклу в системі 
антикризового 
управління /Вісник ВІЕМ 
– Луцьк: ВІЕМ, 2016. – 
№ 14. – С. 266-272. 

2016 
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Продовження Додатку В  
1 2 3 4 5 6 7 

26 

Схема 
обґрунтування 

стратегії 
диверсифікації 
підприємства  

Розроблена схема обґрунтування стратегії диверсифікації підприємства в контексті 
управління конкурентоспроможністю підприємства за наступними процесами: 
аналіз середовища господарювання і оцінка здатності підприємства утримувати 
конкурентні переваги в межах діючої стратегії, виділяючи  оцінку інноваційного 
потенціалу підприємства з позицій його здатності створити нову високу споживчу 
цінність; розробка конкурентної стратегії на основі диверсифікації; планування та 
моніторинг реалізації конкурентної стратегії диверсифікованого зростання 

Стадник 
В.В.,  

Йохна М.А., 
Соколюк 
Г.О. 

моно-
графія 

Стратегія диверсифікації 
в управлінні 
міжнародною 
конкуренто-
спроможністю 
підприємства: / 
Хмельницький: ПП 
Гонта А.,2013.–С.51–52 

2013 

27 

Концептуальна 
схема прийняття 
рішення про 
диверсифікації 
виробничої 
діяльності 
аграрних 

підприємств  

Запропоновано схема прийняття рішення про диверсифікації виробничої діяльності 
аграрних підприємств: усвідомлення необхідності проведення диверсифікації; 
обґрунтування доцільності проведення диверсифікації; визначення найбільш 
перспективних напрямів диверсифікації на основі аналізу факторів, що визначають 
її доцільність; вибір найдоцільнішого напряму диверсифікації з переліку 
альтернативних; розробка алгоритму побудови обраного варіанту диверсифікації; 
всебічна оцінка прогнозованої ефективності програми диверсифікації; розробка 
системи контролю над ходом реалізації програми диверсифікації; прийняття 
рішення про реалізації програми диверсифікації. 

Рудич О.О., 
Драган О.О. 

стаття 

Методичні підходи до 
оцінки диверсифікації як 
засобу зниження ризику 
виробничої діяльності 
аграрних підприємств / 
Наукові праці КНТУ. – 
2018. – Вип. 33. – С. 33-
43. 

2018 

28 

Методичний 
підхід до 

прийняття рішень 
в системі 

диверсифікації 
виробництва  

Запропонований підхід до обґрунтування рішень в системі диверсифікації 
виробництва, заснований на використанні комплексу оптимізаційних моделей, який 
дозволяє вирішити задачу визначення пріоритетних напрямків розширення 
виробничих можливостей підприємства з метою збільшення його потенціалу 
диверсифікації виробництва та планування диверсифікації з урахуванням наявних у 
підприємства можливостей і існуючих загроз падіння попиту.  

Трубчанин 
В.В. 

стаття 

Модели принятия 
решений в системе 
диверсификации 
производства / Вестник 
УрФУ. – 2017. – Том 16. 
– № 1. – С. 127–143 

2017 

29 

Структурно-
логічна схема 
управління 
процесами 

диверсифікації 
виробничої 
діяльності 
аграрних 

підприємств  

Запропоновано універсальну структурно-логічну схема управління процесами 
диверсифікації виробничої діяльності, за якої проводиться: аналіз необхідності 
здійснення диверсифікованого розвитку; вибір найбільш перспективних напрямів 
диверсифікованого розвитку; формування портфеля проектів диверсифікації, що 
підлягають розробці і комерціалізації. Стратегічні цілі та завдання проведення 
диверсифікації повинні доводити необхідність проведення заходів, пов’язаних зі 
змінами виробничої діяльності підприємства, Саме такий підхід дозволить 
спрогнозувати напрями перспективних змін та передумови для одержання 
позитивних результатів. 

Варченко 
О.М. 

стаття  

Обґрунтування напрямів 
диверсифікації 
виробничої діяльності 
аграрних підприємств // 
Продуктивність 
агропромислового 
виробництва.– 2015. – № 
27. – С. 101-106. 

2015 

30 

Схема процесу 
диверсифікації 
виробництва для 

харчових 
підприємств в 

умовах 
торгівельних війн 

Запропоновано схема процесу диверсифікації виробництва для харчових 
підприємств в умовах торгівельних війн з використанням інтеграційного підходу, за 
якої проводиться аналіз зовнішнього середовища і оцінка здатності підприємства 
утримувати конкурентні переваги на міжнародних ринках; здійснюється розробка 
конкурентної стратегії на основі диверсифікації, здійснюється планування реалізації 
конкурентної стратегії диверсифікованого зростання та розширення присутності 
підприємства на зовнішніх та внутрішніх ринках і зростання його 
конкурентоспроможності. 

Гудзь Ю.Ф. стаття 

Особливості 
диверсифікації 
виробництва харчових 
підприємств в умовах 
торговельних війн // 
Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. – 
2013. – Вип.115  

2013 
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ДОДАТКУ Г 
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

№ Назва моделі Зміст Автор Джерело Бібліографія рік 
1 2 3 4 5 6 7 

Механізми 

1 

Механізм стійкого 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Представлений механізм сталого розвитку на основі інноваційної активності, що є 
складною системою, яка містить вбудовані підсистеми: функціонально-виробничі 
(об'єкти управління - підрозділи підприємства); забезпечення (ресурсне, кадрове, 
технологічне, фінансове, інформаційне, методологічне, інноваційне, інвестиційне, 
правове, соціально-психологічне); управління (суб'єкти управління (керівники, 
менеджери), організаційна структура управління, і механізм взаємодії підсистем).
Кожна підсистема містить використовувані в системі управління елементи.
Правильний розподіл функцій за підрозділами, налагоджені контроль і аналіз 
діяльності дозволять добитися стійкого інноваційного розвитку підприємства.  

Воронин 
В.П.,  

Швец М.Ю., 
Швец А.А. 

стаття 

Механизм устойчивого 
инновационного 
развития предприятий // 
Вестник Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных технологий. 
– 2012. –№3. – 203-207. 

2012 

2 

Механізм 
управління 
інноваційним 
розвитком на 
підприємстві  

При побудові механізму управління інноваційним розвитком на підприємстві 
застосовувала системний підхід, охоплюючи питання науково-дослідної, 
постачальницької, виробничої, комерційної діяльності бізнес-структури, та 
забезпечуючи збалансований розвиток складових інноваційного розвитку 
підприємства через урахування бюджетного регулювання та стратегічних напрямів 
соціально-економічного розвитку регіонів. Механізм у своїй сукупності утворює 
систему управління інноваційним розвитком: цілі політики інноваційного розвитку; 
відповідні завдання; суб’єкти та об’єктів управління; інструментарій. 

Мороз О.С. стаття 

Розробка механізму 
управління інноваційним 
розвитком 
машинобудівних 
підприємств // 
Технологический аудит и 
резервы производства. – 
2016. –  

2016 

3 

Механізм 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Запропоновано інноваційного розвитку підприємства за структурним підходом, що 
включає комплекс структур методик оцінки и управління інноваційним розвитком: 
структура методики діагностики поточного стану інноваційного розвитку 
підприємства; структура методики загроз інноваційного розвитку підприємства; 
структура методики формування стратегій інноваційного розвитку підприємств 

Крамской 
Д.Ю. 

стаття 

Формирование 
механизма 
инновационного 
развития предприятия // 
Вісник НТУ «ХПІ». – 
2009. – №36. – С. 7-16. 

2009 

4 

Механізм 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Для формування стратегічного плану інноваційного розвитку розроблений механізм 
інноваційного розвитку, який включає: цілепокладання, оцінка потенціалу 
інноваційного розвитку, складання стратегічного плану інноваційного розвитку. 
Отже, механізм заснований на оцінці потенціалу інноваційного розвитку і 
зіставленні його з результатами оцінки проблем функціонування промислового 
підприємства, дозволяє вибрати стратегію інноваційного розвитку і сформувати 
адаптивний план заходів її реалізації. 

Гринько Т.В. стаття 

Формирование 
механизма 
инновационного 
развития предприятия // 
Інвестиції: практика та 
досвід. – 2011. – № 7.– С. 
18-22. 

2011 

5 

Механізм 
розробки стратегії 

інноваційно- 
інвестиційного 

розвитку 
підприємства 

Механізм розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства 
включає здійснення наступних процесів: дослідження зовнішнього і внутрішнього 
середовища; визначення цілей; розробка місії і стратегічного бачення; визначення 
джерел формування фінансових ресурсів; аналіз інноваційної складової в економіці 
підприємств. Його використання дозволяє здійснювати всі необхідні дії з 
формування інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням змін, які 
відбуваються в зовнішньому середовищі підприємства і світових тенденцій. 

Некрасова 
Л.А.,  

Моніч О.В. 
стаття. 

Механізм розробки 
стратегії інноваційно-
інвестиційного розвитку 
підприємства// Стратегія 
розвитку України. – 
2014. – №1. – С.159-163. 

2014 
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Моделі 

6 

Модель 
організаційно-
економічного 
механізму 
управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємств  

Запропонована модель організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком, яка враховує взаємодію ресурсів підприємства, 
інструментів конкуренції та інституційних чинників при формуванні інноваційних 
цільових програм. Він побудований за системним підходом та його дії полягають в 
тому, що в процесі управління керуюча система (суб’єкт), ґрунтуючись на 
об'єктивно існуючих принципах, впливає різними методами на керовану систему 
(об’єкт  інноваційна діяльність) з тим, щоб забезпечити виконання поставлених 
цілей інноваційного розвитку за рахунок здійснення основних функцій управління 

Кузовлева 
І.А., 

Кузнецов 
С.Г., 

Кураленко 
О.Г. 

стаття 

Механизм управления 
инновационным 
развитием предприятий 
промышленности // 
Управление 
экономическими 
системами. –
http://uecs.ru/uecs-33- 

2011 

7 

Модель 
інноваційної 

сприйнятливості 
та готовності до 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Розроблена модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного 
розвитку підприємства Бондаренко С.А. [ ] базується на розрахунку рівня 
інноваційної сприйнятливості та рівня готовності підприємства до інноваційного 
розвитку, за якими визначається зростання інноваційного потенціалу підприємства. 
Для забезпечення інноваційного розвитку підприємства критично важливим є 
проведення розрахунків інноваційної сприйнятливості підприємства за напрямками 
оптимізації використання його ключових компетенцій (відмітних особливостей), що 
надають переваги у конкурентній боротьбі 

Бондаренко 
С.А. 

стаття 

Модель інноваційної 
сприйнятливості та 
готовності до 
інноваційного розвитку 
промислового 
підприємства // Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. - 2015. – № 
3(1). – С. 111-115. 

2015 

8 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Модель інноваційного розвитку підприємства розроблена як динамічна система з 
ефектом пам’яті. Оскільки процес розвитку інноваційного розвитку підприємства 
протікає в часі нелінійним чином з запізненням, пов’язаним з нездатністю 
підприємства до миттєвого реагування на мінливу кон’юнктуру ринку і інновації, 
що впроваджуються підприємством, то запропонована модель інноваційного 
розвитку підприємства описується за допомогою системи диференціальних рівнянь 
із запізненням, які розглядають два контури управління: верхній � стежить за 
зовнішнім ринком, а нижній � орієнтований на інноваційну діяльність. 

Домош-
ницький А.І., 
Істомин Д.А., 
Гитман М.Б.

стаття 

Разработка модели 
развития 
инновационного 
предприятия как 
динамической системы с 
эффектом памяти // 
Прикладная математика 
и вопросы управления. – 
2015. – №1. – С. 49-59 

2015 

9 

Модель-алгоритм 
стратегічного 
управління 
інноваційним 
розвитком 

підприємства  

Запропоновано модель-алгоритм стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства, яка включає наступні блоки: 1) стратегічний аналіз підприємства; 2) 
виявлення проблемних зон і прийняття тактичних рішень щодо їх усунення; 3) 
формування інноваційних стратегічних альтернатив; 4) розробка та реалізація 
інноваційної стратегії; 5) визначення переліку стратегічних заходів інноваційного 
розвитку; 6) контроль реалізації інноваційної стратегії, оцінка її ефективності та 
корегування.  При стратегічному аналізі основний акцент робиться на оцінці 
інноваційного потенціалу, рівні його інноваційної активності. Залежно від 
поточного стану інноваційної сфери та інноваційного потенціалу підприємства 
керівництво здійснює вибір тієї чи іншої інноваційної стратегії. 

Пасмурцева 
Н.М. 

стаття 

Повышение 
конкурентоспособности 
на основе использования 
концепции 
стратегического 
управления 
инновационным 
развитием предприятия // 
Вестник ВГУ. – 2018. – 
№ 3.– С. 20-24. 

2018 

10 

Інформаційно-
логічна модель 
інноваційного 
розвитку 

Запропонована інформаційно-логічна модель інноваційного розвитку підприємства 
в основі, якої лежать чотири стратегії, в залежності від стану інноваційного 
потенціалу та інноваційного клімату: стратегія інноваційного зростання; стратегія 
технічного прориву; стратегія організаційного прориву; стратегія інноваційного 

Матузова І.В. стаття 

К вопросу построения 
модели инновационного 
развития 
промышленного 
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Продовження Додатку Г 
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промислового 
підприємства  

прориву. Вона являє собою залежність рівня інноваційного розвитку від рівня 
інноваційної активності підприємства незалежно від етапу життєвого циклу, в 
якому знаходиться організація. Перехід підприємства від однієї стратегії до іншої 
здійснюється шляхом подолання «кризових точок». 

  

предприятия // 
Транспортное дело 
России. – 2012 – № 3.– С. 
27-30. 

2012 

11 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Розроблена модель інноваційного розвитку підприємства, яка виглядає як спіраль 
розвитку, де тенденція розвитку розглядається за стадіями життєвому циклу 
підприємства: зростання, обмежене зростання, скорочення, стабілізація. Дана 
модель формує набір інноваційних стратегій в залежності від стадій життєвому 
циклу підприємства 

Поляков 
С.Г., 

Степанов 
І.М. 

стаття 

Модель инновационного 
развития предприятия // 
Инновации, 2003. – №2-
3(59-60). – С. 36-38. 

2003 

12 

Синергетична 
еволюційна 
модель 

інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Розроблена синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства, 
яка будується на основі закономірностей синергетичного розвитку та життєвого 
циклу розвитку організації. Виділяючи дві складові інноваційного розвитку: 
інноваційний потенціал і інноваційний клімат, автор зазначає, що на фазі траєкторії 
інноваційного розвитку положення підприємства визначаються функцією 
залежності від його складових, які з точки зору синергетичного підходу змінюються 
за умов сильної нерівноваги – нелінійно, в зонах рівноваги, квазірівноваги і 
середньої нерівноваги – лінійно. 

Федулова 
І.В. 

стаття 

Синергетична 
еволюційна модель 
інноваційного розвитку 
підприємства / Прометей: 
регіональний збірник 
наукових праць з 
економіки. – Вип. 2 (23). 
– 2007. – С.103-107 

2007 

13 

Модель 
формування та 

реалізації 
інноваційного 
потенціалу 

промислового 
підприємства  

Запропонована модель дає можливість оцінити інноваційний потенціал 
промислового підприємства як сукупність оцінок сформованих умов його 
формування (факторів внутрішнього середовища) список можливостей зовнішнього 
середовища, якими необхідно скористатися підприємства і умов реалізації (факторів 
зовнішнього середовища), які представлені набором з ключових систем управління 
підприємством, стан яких, з точки зору створення умов для формування 
інноваційного потенціалу, пропонується оцінювати за чотирма елементами: інтерес, 
джерела, інструменти, інформація. 

Вайсман Є.Д. стаття 

Модель формирования и 
реализации 
инновационного 
развития промышленных 
предприятий // Науч.-
техн. ведомости 
СПбГПУ. – 2009. – 
№4(81). – С. 271–281 

2009 

14 

Інформаційна 
модель 

інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Сформовано інформаційну модель інноваційного розвитку підприємства, яка являє 
собою інформаційну систему про зовнішнє середовище, яку складають: споживачі, 
постачальники, ринок робочої сили, держава, конкуруючі фірми, та. внутрішнє 
середовище, яке зведено до наступних укрупнених складових: НДДКР, 
виробництво, маркетинг, загальне і фінансове управління. 

Максимова 
О.М. 

а/р дис 
к.е.н 

Совершенствование 
организационно-
экономического 
механизма 
инновационного 
развития предприятий 
Московского региона / 
Москва. – 2012.  

2012 

15 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства 

Сформовано модель інноваційного розвитку підприємства, в основі якої 
горизонтальна взаємодія суб'єктів ринку та вертикальна інноваційна система, яка 
через інструменти інноваційного розвитку стимулює інноваційну активність 
підприємства, що сприяє його інноваційного розвитку. 

Ветрова 
О.М., 

Закорецька 
О.С. 

стаття 

Моделирование 
инновационного 
развития предприятия // 
Стратегии бизнеса. –
2018. –№6. – 34-38. 

2018 

16 
Модель 

управління 
Сформовано модель управління стратегією інноваційного розвитку інжинірингової 
компанії, яка основа на системі збалансованих показників розвитку, яка 

Александ-
ров Ю.Д 

дис к.е.н 
Формирование стратегии 
инновационного  

2018 
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Продовження Додатку Г  
1 2 3 4 5 6 7 

 

стратегією 
інноваційного 
розвитку 

інжинірингової 
компанії 

розглядається за блоками: «Фінанси» (задоволення власників та інвесторів); 
«Клієнти» (задоволення споживачів інжинірингових послуг); «Внутрішні бізнес-
процеси»; «Персонал» (мотивація і зростання інноваційної активності); «IT-
технології» (створення інноваційної споживчої вартості). Запропоновано 
конкретний набір критеріїв для включення в кожну складову системі збалансованих 
показників розвитку, на основі яких розроблена стратегічна карта 
багатофункціональної інжинірингової компанії, яка допомагає привести компанію і 
її процеси у відповідність з цілями. 

  

развития 
многофункциональных 
инжиниринговых 
компаний в современных 
условиях (на примере 
электроэнергетики) / 
Москва. – 2018.  

 

17 

Функціональна 
модель 

інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Розроблена модель інноваційного розвитку підприємства, в якої виявлення груп 
чинників і класифікацію показників підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, здійснюється з урахуванням функціональних областей управління 
(маркетинг, виробництво, економіку, фінанси, персонал та інформаційні технології) 
і основних джерел створення вартості підприємства, що складаються з 
маркетингових, фінансових, інноваційних та організаційних елементів. Включає в 
себе процедури вибору і прийняття управлінських рішень, спрямованих на 
підвищення його інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності. 

Колосова 
Т.В. 

стаття 

Управление 
инновационным 
развитием предприятия и 
проблемы 
конкурентоспособности 
// Проблемы 
современной экономики. 
– 2010. – №2. – С. 46-50. 

2010 

18 

Структуро-
логічна модель 
організаційно-
економічного 
механізму 

інноваційного 
розвитку 

промислових 
підприємств  

Запропоновано структурологічна модель організаційно-економічного механізму 
інноваційного розвитку, яка базується на виборі стратегії відповідно до рівня 
результативності інноваційного розвитку: моніторинг стану та результатів 
попередніх інноваційних змін; технологія вибору стратегії інноваційного розвитку 
та її реалізації шляхом формування портфелю інновацій та складання програми 
інноваційного розвитку; організаційне проектування; правове, інформаційно-
методичне, інфраструктурне; інформаційне забезпечення; інструменти й важелі 
інноваційного розвитку; контроль процесу впровадження стратегії; оцінка ефекту на 
основі співставлення рівня інноваційного розвитку до і після реалізації заходів. 

Сидорчук 
І.П. 

стаття 

Структурологічна модель 
організаційно-
економічного механізму 
інноваційного розвитку 
промислового 
підприємства // Вісник 
хНУ. – 2017. – № 3, т. 1. 
– С. 240-245. 

2017 

19 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства в 
умовах ресурсних 

обмежень 

Запропоновано модель інноваційного розвитку підприємства в умовах ресурсних 
обмежень, при побудові якої використовували модель кластерів в поєднанні з 
теорією організації промисловості та державного регулювання. 
 

Ветрова 
О.М., 

Гладишева 
І.В. 

стаття. 

Модель инновационного 
развития российского 
промышленного 
предприятия в условиях 
ресурсных ограничений// 
Научный журнал НИУ 
ИТМО. – 2017.  

2017 

20 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Сформовано модель інноваційного розвитку підприємства, яка являє собою 
комплексну системно-інтегровану модель, що включає три складових (модулі): 1) 
внутрішні можливості посилення інноваційного потенціалу підприємства; 2) 
зовнішнє ринкове середовище діяльності; 3) інноваційна інфраструктура ринку. 

Нагачевська 
Т.В., Пригара 

О.Юб 
стаття 

Модель інноваційного 
розвитку сучасного 
підприємства // Вісник 
КНУ. – 2018.  

2018 

21 

Кібернетична 
модель 

інноваційного 
розвитку одиниці 
господарювання 

Розробка кібернетичної моделі інноваційного розвитку одиниці господарювання 
забезпечується встановленням функціонально-виробничої залежності в
інноваційній системі промислового підприємства. Виділено наступні залежності
між елементами зазначеної системи: функціональна залежність структурного типу 
підприємства від рівня розвитку його інноваційного потенціалу; функціональна 

Кочеткова 
О.В. 

стаття 

Индикаторы 
кибернетического 
моделирования 
инновационного 
развития // Материалы 
15-й Междунар. конф 

2018 
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Продовження Додатку Г  
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залежність організаційних властивостей від ознак інноваційної системи 
підприємства; залежність функціонування інноваційної системи підприємства від 
можливості циклічного відтворення зв'язків і відносин інноваційної діяльності. 

  
. «Государственное 
управление в ХХІ веке» 
– 2018. – С. 176-181.  

 

22 

Бізнес-модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Розроблена бізнес-модель інноваційного розвитку з використанням сценарного 
підходу, реалізація якої дозволяє на основі взаємозв'язку можливих стратегій 
планувати і розвивати інноваційну діяльність з урахуванням значущих для бізнесу 
підприємства параметрів. Вона представляє собою систему взаємопов'язаних 
процесів, що забезпечують реалізацію концепції інноваційного розвитку: оцінка 
інноваційного потенціалу підприємства; прогнозування і вибір напрямків 
інноваційного розвитку; формування системи мотивації інноваційного розвитку; 
реалізація заходів інноваційної політики; аналіз, контроль і оцінка результатів. 

Тимир-
галеева Р.Р., 
Гришин І.Ю.

стаття 

Бизнес-модель 
реализации 
стратегического плана 
инновационного 
развития предприятия на 
основе сценарного 
подхода // Ведомости 
СПГПУ. – 2016. – № 4. – 
С. 246–280 

2016 

23 

Модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Запропоновано модель інноваційного розвитку підприємства, формування якої 
починається з аналізу зовнішнього середовища і діагностики внутрішнього стану 
підприємства, визначення або перегляду місії і постановки довгострокових цілей, на 
основі яких в подальшому формується комплексна програма розвитку. В рамках 
реалізації стратегії інноваційного розвитку формується певний портфель 
інноваційних проектів та здійснюється їх оцінка за допомогою системи показників 
При оцінці загальної ефективності інноваційної стратегії використовується 
інтегральний показник, що поєднує в собі фінансову і нефінансову складові. 

Морозов Д.І. стаття 

Модель инновационного 
развития предприятия: 
структура и порядок 
формирования // 
Транспортное дело 
России. – 2010 – № 11.– 
С. 28-31. 

2010 

24 

Бізнес-модель 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Побудована бізнес-моделі інноваційного розвитку: визначення початкових позицій 
шляхом опису продуктів та визначення стадій виконання і контролю операцій; 
визначення інформаційного забезпечення шляхом формалізації інформації за 
стадіями, продуктами, технологіями; проектування логічної структури бізнес-
процесу інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток продуктового ряду, 
технології, організації і комунікації первинних процесів; проектування фізичної 
структури бізнесу, спрямованої на формування організаційної структури 
функціонування процесу; типізація інновації та перехід до початку бізнес-процесу 
інноваційної діяльності, спрямованої на поліпшення первинних бізнес-процесів. 

Руст А.М., 
Суязов В.Н. 

стаття 

Бизнес-модель 
инновационного 
развития предприятия // 
Вестник СГТУ. – 2016. – 
№1. – С.252-257. 

2016 

25 

Концептуальна 
модель 

інноваційного 
розвитку 

підприємства на 
основі 

поліпшуючих 
інновацій 

Сформовано концептуальну модель інноваційного розвитку на основі поліпшуючих 
інновацій: 1) визначення цілей інноваційного розвитку; 2) формування завдань 
інноваційного розвитку; 3) оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства; 4) формування комплексу інноваційних заходів та змін з 
впровадження поліпшуючих інновацій; 5) вибір інструментарію реалізації 
інноваційних заходів та змін; 6) інформаційно аналітичне забезпечення 
інноваційного - розвитку; 7) практична реалізація інноваційних заходів та змін, 
контроль за їх виконанням; 8) оцінка ефективності рівня інноваційного розвитку 

Тимощук 
М.П. 

стаття 

Використання та 
оцінювання 
поліпшуючих інновацій в 
інноваційному розвитку 
машинобудівного 
підприємства // 
Економіка: реалії часу. –
2014. – № 4 (9). 

2014 

Інструменти 

26 
Алгоритм 
планування, 
організації та 

Розроблено алгоритм планування, організації та управління інноваційним розвитком 
промислового підприємства, який будується за трьома рівнями: стратегічний –
формування цілей та стратегій, тактичний – формування та планування портфеля 

Анисимова 
С.Н., 

Ляховича 
стаття 

Алгоритм планирования, 
организации и 
управления 

2007 
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управління 
інноваційним 
розвитком 

підприємства  

інноваційних проектів для досягнення поставлених цілей, оперативний –
формування сукупного плану інноваційної та виробничо-господарської діяльності.
Ураховується вплив стадії життєвого циклу інноваційного проекту на вірогідність 
його успішної реалізації  

Д.Г. та 
Сидорова 

В.В. 
 

инновационным 
развитием 
промышленного 
предприятия // Известия 
ВУЗ. –2007. –  

 

27 

Алгоритм 
ідентифікації 
прогностичних 

моделей 
забезпечення 
інвестиціями 
інноваційного 
розвитку 

підприємств  

Запропоновано алгоритм ідентифікації прогностичних моделей забезпечення 
інвестиціями інноваційного розвитку в умовах обмежених фінансових ресурсів: 
введення незалежних і залежних змінних з виділенням керуючих параметрів; 
завдання базисного класу структур моделей і формування незалежних змінних; 
нормування і центрування даних, визначення коефіцієнтів парної кореляції; 
завдання приватного виду моделі, обчислення коефіцієнтів моделі, вибір кращих 
моделей з використання критерію незсуненості; обчислення критерію збіжності і 
формування портфеля кращих моделей прогнозу за критерієм збіжності; визначення 
похибки епігнозного прогнозу для кращих за критерієм збіжності моделей; 
обчислення комбінованого критерію; формування прогнозу на час і вибір моделі  

Сибирят-
кина І.В., 
Безруков 
Б.А., 

Майзлиш 
А.В. 

стаття 

Научный подход к 
формированию модели 
инновационного 
развития предприятия в 
условиях ограниченных 
финансовых ресурсов // 
Социально-
экономические явления и 
процессы. – 2013. – №1. 
– С. 164-168. 

2013 

28 

Алгоритм процесу 
інноваційного 
розвитку 

підприємства  

Запропонований алгоритм процесу інноваційного розвитку підприємства включає: 
зосередження ресурсів; генерування ідей, впровадження їх у виробництво; 
виготовлення нових товарів; завоювання ринку; отримання і розподіл прибутку від 
інноваційної діяльності; використання прибутку на інноваційний розвиток. 

Климова 
Л.А. 

моно-
графія 

Инновационное развитие 
предприятия: / Могилев: 
Белорус- Рос. ун-т, 2017. 
– 215 с. 

2017 

29 

Схема розробки 
стратегії 

інноваційного 
розвитку 

підприємств  

Запропонована схема розробки стратегії інноваційного розвитку заснована на 
управлінні НА: формування принципів та цілей інноваційного розвитку; аналіз 
економічного та інноваційного стану; визначення готовності підприємства до 
впровадження інновацій; аналіз впливу факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища на інноваційний розвиток; розробка заходів щодо зміни інноваційного 
стану на основі управління НА; формування бізнес-плану інноваційного розвитку; 
оцінка результатів виконання заходів; виявлення та усунення можливих відхилень; 
реалізація стратегії інноваційного розвитку; моніторинг інноваційного розвитку 

Касс М.Є. 
а/р дис 
к.е.н 

Формирование стратегии 
инновационного 
развития предприятия на 
основе управления 
нематериальными 
активами / Москва. – 
2008.  

2008 

30 

Схема 
формування 
стратегії 

інноваційного 
розвитку  

Запропонована схема формування стратегії інноваційного розвитку: аналіз факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що мають вплив на ефективне зростання 
інноваційного розвитку; формування цілей та завдань інноваційного розвитку; 
формування системи стратегічних альтернатив; формування критеріїв оцінки 
стратегічних альтернатив; оцінка стратегічних альтернатив; вибір стратегії 
інноваційного розвитку; конкретизація розробленої сттратегії за періодами її 
реалізації; оцінка ефективності розробленої стратегії за параметрами; реалізація 
стратегії інноваційного розвитку; забезпечення моніторингу, контролю та 
оцінювання за виконанням визначеної стратегії інноваційного розвитку  

Толстова 
А.В.,  

Кок Д.Б. 
стаття  

Теоретичні аспекти 
формування стратегія 
інноваційного розвитку 
підприємств 
каменеобробної галузі // 
Вісник економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2015. – 
Вип. 52. – С. 142-149 

2015 

31 

Схема 
формування 

стратегічної карти 
інноваційного 
розвитку  

Розроблено схема формування стратегічної карти інноваційного розвитку 
підприємства за трьома сферами: технічну, організаційну, управлінську. Кожна з 
цих трьох сфер розглядається через елементи: фінанси, клієнти, бізнес процеси, 
організація персоналу. 

Горбачьов 
І.В. 

а/р дис 
к.е.н 

Стратегия 
инновационного 
развития предприятия / 
Москва. – 2005. 

2005 
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ДОДАТОК Д 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Додаток Д.1 – Річна статистика підприємств Великобританії за видами діяльності 
Роки  

Вид діяльності 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальна економія бізнесу; 
ремонт комп'ютерів, предметів 

особистого вжитку та 
побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : 1 649 086 1 696 589 1 703 562 1 781 894 1 841 715 1 940 947 2 116 132 2 144 122 

Видобуток корисних копалин 1 217 1 238 1 153 1 206 1 263 1 303 1 263 1 234 1 199 1 224 
Виробництво 131 817 128 467 124 038 122 650 124 599 127 943 125 967 131 100 135 396 136 720 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

478 598 651 1 220 1 829 2 577 3 285 4 279 5 001 5 373 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
5 582 5 769 6 000 6 415 6 810 7 073 7 050 7 205 7 402 7 604 

Будівництво : : 265 336 : 257 192 262 586 270 770 290 976 314 823 330 545 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 357 173 : 357 664 361 504 358 459 361 237 373 175 386 030 

Транспортування і зберігання 72 129 67 900 66 109 66 515 66 739 70 547 76 775 88 677 104 957 108 825 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

136 517 129 123 127 868 130 366 128 849 131 332 132 065 135 769 149 009 152 797 

Інформація та комунікація 151 630 144 061 145 352 156 267 162 525 175 976 186 847 202 370 213 430 218 273 
Діяльність у сфері нерухомості 75 005 74 616 75 289 75 849 79 213 83 230 85 629 88 911 93 444 96 109 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

330 499 321 888 327 884 350 664 361 381 390 182 413 222 440 153 478 251 468 593 
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Додаток Д.2 – Річна статистика підприємств Німеччини за видами діяльності 

Роки  
Вид діяльності 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальна економія бізнесу; 

ремонт комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : : : 2 189 737 2 193 135 2 497 694 2 408 352 2 467 686 : 

Видобуток корисних копалин 1 720 1 660 1 836 1 767 1 902 1 706 1 916 1 813 1 753 1 615 
Виробництво 195 439 179 834 209 370 207 847 203 664 202 824 212 602 205 028 201 826 190 541 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

1 589 1 672 1 722 1 777 1 899 1 974 2 058 2 059 1 974 2 028 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
4 590 4 602 4 615 4 898 5 027 5 046 5 396 5 387 5 526 5 570 

Будівництво : : 238 924 : 274 002 267 849 338 535 332 411 358 919 338 475 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 566 481 577 491 577 924 553 300 593 508 602 117 588 705 590 992 

Транспортування і зберігання 89 734 87 489 87 535 89 704 87 819 90 871 103 727 101 415 106 559 109 660 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

173 019 217 303 216 069 222 221 217 164 204 068 226 196 230 413 230 040 234 948 

Інформація та комунікація 84 064 83 593 85 990 92 869 94 541 99 314 114 870 120 857 123 523 132 769 
Діяльність у сфері 

нерухомості 
184 528 172 656 174 515 196 831 197 145 205 323 258 043 127 155 151 322 160 769 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

333 445 337 751 347 993 372 561 380 257 400 049 460 074 478 857 485 448 513 416 
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Додаток Д.3 – Річна статистика підприємств Франції за видами діяльності 

Роки  
Вид діяльності 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальна економія бізнесу; 

ремонт комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : 2 513 679 2 567 431 2 882 419 3 016 705 3 188 138 2 908 814 3 058 220 2 783 993 

Видобуток корисних копалин : 1 848 1 820 1 792 1 718 1 861 1 888 2 095 1 675 1 306 
Виробництво : 207 040 212 193 206 998 217 865 226 372 235 092 213 303 216 049 197 657 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

: 6 519 14 337 16 776 18 554 20 756 24 883 27 062 29 687 26 333 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
: 6 641 12 205 11 659 13 497 13 820 12 855 12 299 12 834 10 977 

Будівництво : : 456 747 : 512 864 536 488 575 733 494 099 507 048 468 974 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 655 762 : 710 116 753 028 802 304 717 265 760 007 655 412 

Транспортування і зберігання : 85 773 88 059 93 230 98 574 103 315 106 036 106 298 115 627 113 151 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

: 219 261 239 608 245 917 252 627 261 444 272 994 264 793 270 760 256 501 

Інформація та комунікація : 80 346 108 639 108 546 125 611 138 131 152 448 129 025 133 824 128 131 
Діяльність у сфері 

нерухомості 
: 146 122 149 724 153 755 228 741 217 678 210 735 244 367 275 371 233 658 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

: 305 470 408 529 414 601 471 053 498 403 515 894 463 476 481 900 455 360 
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Додаток Д.4 – Річна статистика підприємств Польщі за видами діяльності 

Роки  
Вид діяльності 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальна економія бізнесу; 

ремонт комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : 1 480 097 1 523 418 1 519 904 1 493 431 1 549 326 1 606 559 1 694 912 1 744 285 

Видобуток корисних копалин 1 380 1 537 1 785 2 014 1 944 1 657 1 852 2 008 2 056 2 137 
Виробництво 189 636 175 758 176 384 179 138 174 700 174 414 180 639 187 374 196 067 198 757 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

1 788 2 079 2 047 2 503 2 730 2 546 2 583 3 192 3 670 4 313 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
5 365 5 951 5 764 6 305 6 789 6 684 7 060 7 442 7 382 7 747 

Будівництво : : 233 019 : 233 731 223 794 230 497 244 361 264 440 281 953 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 524 847 : 513 309 497 549 497 562 499 700 502 029 499 047 

Транспортування і зберігання 148 756 131 974 138 649 145 939 141 739 135 210 140 736 145 993 153 586 155 910 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

63 224 57 720 50 002 47 875 49 475 48 050 48 977 53 988 54 833 57 024 

Інформація та комунікація 48 628 51 705 55 304 59 939 65 794 70 084 77 754 84 019 94 054 105 754 
Діяльність у сфері 

нерухомості 
30 787 34 887 36 140 40 293 41 713 41 146 43 815 47 841 54 893 56 692 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

185 011 182 028 185 968 200 367 211 308 216 385 233 908 243 980 268 255 277 358 
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Додаток Д.5 – Річна статистика підприємств Румунії за видами діяльності 

Роки  
Вид діяльності 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальна економія бізнесу; 

ремонт комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : 447 091 408 951 425 731 436 153 455 852 458 122 465 607 485 215 

Видобуток корисних копалин 1 083 1 234 1 166 1 108 1 098 1 072 1 112 1 108 1 076 1 014 
Виробництво 57 305 54 652 48 933 45 052 46 004 46 761 48 091 48 405 48 349 49 837 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

506 609 885 924 1 050 1 345 1 501 1 460 1 350 1 206 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
2 366 2 358 2 464 2 631 2 925 3 055 3 160 3 049 2 968 3 022 

Будівництво : : 49 348 : 44 607 45 382 47 813 48 341 49 717 52 792 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 181 903 : 169 723 171 259 176 206 171 961 169 712 172 435 

Транспортування і зберігання 34 489 35 064 32 774 31 713 34 064 36 127 39 666 41 746 44 504 48 382 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

23 653 26 170 24 402 22 210 23 499 24 297 25 111 25 497 25 612 26 413 

Інформація та комунікація 20 049 19 638 17 678 16 317 17 508 18 270 19 499 20 620 22 012 23 837 
Діяльність у сфері 

нерухомості 
14 767 15 107 13 586 12 302 12 737 13 202 13 842 14 472 15 349 16 705 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

59 181 60 415 54 355 49 556 52 337 53 925 56 886 57 813 60 324 63 351 
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Додаток Д.6 – Річна статистика підприємств Угорщини за видами діяльності 

Роки  
Вид діяльності 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальна економія бізнесу; 

ремонт комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку 
та побутових товарів; крім 
фінансової та страхової 

діяльності 

: : 554 886 550 259 528 519 499 842 514 537 536 610 551 173 570 005 

Видобуток корисних копалин 468 478 469 459 448 448 429 428 410 398 
Виробництво 56 346 52 710 52 163 51 521 49 798 47 475 47 614 49 310 49 951 50 809 

Постачання електрики, газу, 
пари та кондиціонування 

542 562 611 662 670 675 668 610 678 780 

Водопостачання; каналізація, 
утилізація відходів і 

відновлювальні роботи 
1 944 1 926 1 994 2 012 1 981 1 863 1 800 1 856 1 822 1 756 

Будівництво : : 67 354 : 60 284 55 471 56 765 60 724 63 871 69 658 
Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автомобілів і 
мотоциклів 

: : 141 433 : 137 228 132 849 132 804 135 111 135 197 133 457 

Транспортування і зберігання 32 788 31 382 30 731 30 254 28 578 26 730 26 137 27 039 27 668 28 448 
Розміщення та послуги 
громадського харчування 

33 146 32 730 32 738 32 561 31 444 29 538 29 285 29 841 29 976 30 013 

Інформація та комунікація 34 361 34 056 34 680 34 826 33 921 32 225 35 039 37 102 39 149 41 811 
Діяльність у сфері 

нерухомості 
31 395 32 708 33 196 32 247 31 338 30 238 30 593 31 544 32 831 34 021 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

106 863 110 448 113 115 112 843 109 614 102 863 112 823 119 183 124 004 130 729 

 



482 

Додаток Д.7  Показники сільськогосподарських підприємств КНР за 2014-

2018 р.р. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Кількість сільськогосподарських підприємств 
(од.) 

1,789 1,785 1,781 1,758 1,759 

Кількість працівників та працівників фермерських 
господарств (10000 осіб) 

299 288 277 272 192 

Валовий обсяг продукції сільського господарства, 
вирахований за ціною року (100 мільйонів юанів) 

3,415 3,450 3,458 3,837 3,823 

 

Додаток Д.8  Показники підприємств КНР по нерухомості за 2014-2018 р.р. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Кількість підприємств по нерухомості (од.) 94197 93426 94948 95897 97,937
Внутрішнє фінансування (од.) 89,218 88,773 90,408 91,608 94,063
Іноземне фінансування (од.) 1,565 1,418 1,308 1,223 1,155 
 

Додаток Д.9  Показники промислових підприємств КНР за 2014-2018 р.р. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Кількість промислових підприємств (од.) 377,888 383,148 378,599 372,729 378,440
Кількість промислових підприємств, легкої 
промисловості (од.) 

153,498 156,920 156,604 152,838 - 

Кількість промислових підприємств, 
тяжкої промисловість (од.) 

219,23  221,679 226,544 225,050 - 

Кількість великих і середніх промислових 
підприємств (од.) 

65,301 63,703 62,312 58,854 58,881 

Кількість державних холдингових 
промислових підприємств (од.) 

18 808 19 273 19 022 19 022 18 670 

Підприємства з видобутку та збагачення 
вугілля (од.) 

1,998 1,746 1,574 1,449 1,449 

Підприємства, видобуток нафти і 
природного газу (од.) 

53 53 52 47 49 

Підприємства з переробки продуктів 
харчування з сільського господарства (шт.) 3,024 2,973 2,849 2,591 2,591 

Підприємства по вироб-ництву харчових 
продуктів (шт.) 

1,584 1,625 1,614 1,567 1,573 

Підприємства по вироб-ництву спиртних 
напоїв, напоїв (шт.) 

1,122 1,116 1,087 1,014 1,025 

Підприємства по виробництву тютюну 
(шт.) 

83 82 82 74 74 

Підприємства по виробництву текстилю 
(шт.) 

3,627 3,419 3,315 3,012 3,062 

Підприємства по виробництву текстильних 
тканин, одягу (шт.) 

3,786 3,613 3,471 3,127 3,152 
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Додаток Д.10  Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної 

діяльності підприємств Республіки Білорусь за джерелами, млн. руб. 

 
У тому числі за рахунок коштів  

Всього 
власних 

Держ 
бюджету 

місцевих 
бюджеті

в 

Поза 
бюджетних 
фондів 

іноземних 
інвесторів 

кредитів інших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2018 р. 

Промисловість 
Рес. Білорусь 

1134868 605113 48955 50960 - 31365 386576 11899 

Переробна 
промисловість 

1129468 600560 48373 50960 - 31365 386576 11634 

2017 р. 
Промисловість 
Рес. Білорусь 

1222553 603628 161734 58860 898 94428 294510 9292 

Переробна 
промисловість 

1220129 602472 160953 58860 898 94428 294510 8906 

2016 р. 
Промисловість 
Рес. Білорусь 774612 389066 152554 25539 2003 6195 183796 17462 

Переробна 
промисловість 

772211 386665 152554 25539 2003 6195 183796 17462 

2015 р. 
Промисловість 
Рес.Білорусь 

10616673 7118738 179021 153903 16121 1040414 2039306 56502 

Переробна 
промисловість 

10203462 6721823 170911 153623 16121 1040414 2039306 61264 

 
 

Додаток Д.11  Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної 

діяльності підприємств Республіки Казахстан за джерелами, млн. тенге. 

У тому числі за рахунок коштів 
 Всього 

власних держбюджету 
місцевих 
бюджетів 

іноземних 
інвесторів 

інших 

2018 р. 
Республіка 
Казахстан 

856 449,5 392 226,1 28800,0 15 752,2 45 633,7 374 037,5 

2017 р. 
Республіка 
Казахстан 

899 681,8 300 208,1 42230,2 17 969,7 7 053,4 532 220,6 

2016 р. 
Республіка 
Казахстан 

1 528 
645,9 

367 777,0 42012,1 1 851,8 514 020,7 602 984,3 

2015 р. 
Республіка 
Казахстан 

655 361,0 273 974,9 27 769,8 2 311,3 974,2 350 330,8 
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ДОДАТОК Е 
ЗМІСТ ПРОГРАМ (КОНКУРСІВ, ГРАНТІВ), ЩО ВІДКРИТИ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
 

Назва програми,  
(конкурсу, гранту) 

Зміст  

1 2 

1. Програма EU 
Association Lab 

Перетворення інноваційної ідеї на євроітенграційний проект. Бізнес та громадські організації, разом з 
менторами та іноземними колегами, представниками органів державного управління можуть долучатися, аби 
підсилити експертизу команд.  

2. Конкурс грантів на 
започаткування власної 
справи 

Конкурс бізнес-планів для безробітних осіб, які успішно пройшли навчання Волинського ресурсного центру 
за програмою Міжнародної організації праці «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес». Умовою конкурсу є 
передбачення створення умов для самозайнятості та/або створення додаткових робочих місць, у тому числі 
для членів сімей заявників.Кошти гранту можуть бути використані, на купівлю нового обладнання та/або 
інструментів для виробництва товарів (надання послуг). 

3. Програма USAID 
«Конкурентоспроможна 
економіка України»: Гранти 
для підтримки створення 
експортного альянсу 

Впровадження однієї грантової діяльності, пов’язаної з формуванням експортного альянсу. Експортний 
альянс – це платформа для співробітництва підприємств, що мають амбіції до підвищення інтернаціоналізації 
свого бізнесу. Заявки в рамках цього ЗПЗ прийматимуться від зареєстрованих в Україні приватних 
підприємств та неурядових організацій. Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил 
USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами 
Програми КЕУ 

4. Інноваційне 
підприємництво у Польщі: 
досвід, перспективи, знання 

6-денна навчально-ознайомча поїздка на тему інноваційного підприємництва до Польщі в рамках Warsaw 
Industry Week. Мета візиту: перейняття досвіду та практики у європейських підприємств, бізнес-
акселераторів, бізнес-інкубаторів у сфері інноваційного підприємництва, ознайомлення з практиками 
реалізації Стартап проектів та їх підтримки у Польщі, налагодження контактів для можливої українсько-
польської співпраці у майбутньому щодо розвитку інноваційного підприємництва. 

5. Грантовий конкурс з 
розвитку підприємницьких 
компетенції у програмі 
COSME 

Конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні навчальні продукти, шляхом створення та 
розвитку партнерств на національному, регіональному та локальному рівнях; підтримки політики розвитку 
підприємництва; підтримки інноваційних навчальних рішень. 

6. Аналіз законопроектів 
для підтримки малого і 
середнього бізнесу 

Запрошення аналітичних центрів, бізнес-асоціацій та неурядових організацій для проведення аналізу 
законопроектів, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України, спрямованих на покращення бізнес-
клімату і створення умов для розвитку малих і середніх підприємств (МСП). 

7. Конкурс проектних ідей 
у сфері сталого розвитку в 
Україні 

Формування ефективних багатосторонніх партнерств, які орієнтовані на виклики і готові ініціювати та 
вирішувати актуальні проблеми ключових напрямків сталого розвитку. Обрання інноваційних ідей ініціатив зі 
сталого місцевого розвитку, що покликані на умовах ефективного партнерства вирішити важливу та достатньо 
розповсюджену (не унікальну) проблему, навколо вирішення якої об’єднуються партнери з різних секторів. 

8. Fit for Partnership with 
Germany 

перебування в Німеччині учасників,що беруть участь у семінарах, відвідують успішні німецькі підприємства 
та проводять індивідуальні розмови з німецьким діловими партнерами. Цільовою групою для бізнес-сесії у 
Німеччині є керівники середньої та вищої ланки підприємств із зовнішньоекономічним потенціалом різних 
секторів економіки. 

9. Спеціальна 
Американська Програма 
Ділових Стажувань 

Програма розроблена для управлінців підприємств, які займаються переробкою, захороненням та управлінням 
твердими побутовими відходами. 

10. Створюємо 
інноваційний культурний 
продукт 

Програма, спрямована на створення умов для культурного самовираження шляхом творення інноваційного 
конкурентоспроможного культурного продукту. Культурним продуктом у рамках програми є творчий та 
інтелектуальний результат людської праці в процесі культурної діяльності, творення якого направлено на 
сприяння розвитку культурної галузі. 

11. Навчання. Обміни. 
Резиденції. Дебюти 

Спрямована на сприяння обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури та мистецтв, а також на 
відкриття нових мистецьких практик та імен. 

12. Полтавська ОДА 
конкурсний відбір бізнес-
проектів 

Конкурс бізнес-проектів з підтримки створення нових робочих місць суб’єктів МСП в рамках Комплексної 
обласної програми. 

13. Грант від Еразмус+ на 
створення власного 
проекту  

Програма Еразмус+ призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати 
потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж 
життя шляхом поєднання підтримки та формального, інформального і неформального навчання в системі 
освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та 
співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сферах вищої освіти та молоді. 

14. Erasmus for young 
entrepreneurs 

Програма транскордонного обміну, яка надає можливість новим, молодим та амбіційним підприємцям 
набувати навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють малими підприємствами в інших країнах-
учасниках цієї Програми, а досвідченим підприємцям – дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї 
молодих підприємців, започатковувати співробітництво з іноземним ними партнерами.  

15. Проект «Карта 
можливостей для бізнесу» 

в межах Європейського тижня підприємництва в Україні, що є частиною загальноєвропейської кампанії з 
розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння підприємництву та інформування про підтримку ЄС для 
розвитку приватного сектору. 

16. EU4BUSINESS 

Програми полегшують отримання фінансування для малого і середнього бізнесу, забезпечують навчання та 
адресну підтримку підприємств, очолюваних жінками, і тих, які працюють в сфері зеленої економіки. МСП 
також отримують технічну підтримку щодо узгодження зі стандартами ЄС, що дозволить їм збільшувати 
експорт та отримувати вигоду від угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. 

17. Fit for Partnership with 
Germany 
 

навчання керівників підприємств та організацій з 19-ти країн з метою налагодження контактів та 
взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. Фінансування Програми здійснюється з 
бюджету Федерального міністерства економіки та енергетики (BMWi). Учасники отримують інформацію про 
специфіку бізнес-культури Німеччини, удосконалюють свої навички управління та ведення переговорів. 
Відвідуючи німецькі підприємства, молоді керівники отримують досвід та інформацію, знайомляться з 
сучасним обладнанням та технологіями, налагоджують індивідуальні контакти з потенційними партнерами. 
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18. Тренінгові програма 
Центру міжнародного 
приватного підприємництва 
(CIPE) 

Тренінг для 25 представників відібраних об’єднань, що присвячений питанням організаційної структури та 
управління, розробки платних послуг для членів асоціації, диверсифікації бюджетних надходжень тощо. 

19. Конкурс ідей для 
партнерства у 
краудфандінговій ініціативі 
«Культура. Спільнота» 

Мета - зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу – залучення 
коштів від громадян. Завдяки підтримці, громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та 
залучають кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. 

20. UPSHIFT: міжнародний 
проект для молоді 

Поєднує тренінги з соціальних інновацій, наставництво фахівців-менторів та гранти до 60 000 для підлітків 
та молоді на втілення їх ініціатив. Це дає молоді навички та ресурси, щоб визначити проблеми своїх громад 
та запропонувати інноваційні рішення цих проблем. 

21. Export Revolution 
Ukraine  
 

Національна комплексна освітня програма для українських підприємців, що бажають почати експортувати, 
та для фахівців в експорті, які бажають систематизувати і поглибити свої знання та професійні навички. 
Програма поєднує он-лайн навчання та живі семінари з провідними міжнародними експертами, розгляд 
конкретних кейсів компаній-учасниць та завершується навчальною бізнес-подорожжю до Естонії. 

22. Creative Spark 
 

Спрямована на підтримку міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку 
підприємницьких навичок та креативної економіки у семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, 
Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії.  

23. EU Association Lab 
 

Програма допоможе бізнесу, громадським активістам та держслужбовцям разом створити проекти та, за 
потреби, отримати фінансову підтримку по завершенні програми. Фокус програми: держзакупівлі, 
корпоративне управління, інтеграція до цифрового ринку ЄС, ринковий нагляд та інші сфери ЄС за 
пропозиціями учасників. Взяти участь у програмі можуть держслужбовці, представники бізнесу та лідери 
громадянського суспільства. 

24. Табір соціальних 
інновацій 
 

Табір ідей – це драйвова атмосфера творчості та соціальних інновацій, де можна знайти можливість 
прокачати навички створення проектів, design thinking, впровадження змін разом з досвідченими спікерами, 
інноваторами та представниками міжнародних організацій. 

25. Проект «Прозорість та 
підзвітність у державному 
управлінні та послугах 
/ TAPAS» 

Конкурс для виявлення потенційного виконавця послуг на проведення дослідження щодо антикорупційного 
та соціального впливу державних відкритих даних в сфері ведення бізнесу в Україні та продуктів на основі 
їх використання згідно наданого Технічного Завдання. Фінансується Урядом США через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом із міжнародного розвитку уряду Великої Британії 
(UK aid), проводить 

26. Конкурс бізнес-грантів 
на започаткування, 
відновлення чи 
розширення підприємств 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс 
малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро-, малих та середніх підприємств 
на підконтрольних Уряду України територіях Луганської та Донецької областей, та в окремих районах та 
містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря. 

27. Запрошення спеціаліста 
із Служби старших експертів 
(Senior Experten Service, 
Німеччина) 

Німецьке некомерційне товариство Senior Experten Service надає консультаційну допомогу спеціалістів з 
метою підтримки малих та середніх підприємств, органів комунального управління, економічних об'єднань, 
соціальних та медичних закладів, а також шкільних та професійних освітніх закладів. В основі всіх проектів 
SES лежить принцип розвитку компетенції 

28. Допомога від бізнес-
інкубатора WannaBiz 

Допомога інноваційним і перспективним IT-проектам стати компаніями світового рівня. Проекти по online-
рекламі і рекламним мережам зможуть отримати найбільшу підтримку від WannaBiz. Допускаються 
проекти у сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології. 

29. Безкоштовний супровід 
підприємства від Business 
Community School 

Грантова програма Business Community School пропонує річний супровід зростання бізнесу підприємця: 
допомогу у формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення бізнесу. 

30. USAID: програма 
допомоги українським 
аграріям 

Програма підтримки аграрного і сільського розвитку», розрахований на чотири роки. Основні цілі проекту 
такі: а) підвищення конкурентоспроможності аграрних виробників та створення сприятливішого бізнес-
середовища в аграрному секторі; б) збільшення обсягу інвестицій, підвищення продуктивності, рівня 
зайнятості й доходів у сільськогосподарському секторі; в) покращання добробуту сільських громад і 
вразливих категорій виробників; г) підвищення конкурентоспроможності продукції та якості управління в 
аграрній галузі, що забезпечить привабливі умови проживання у сільській місцевості України 

31. Програма "Initiative East" 
в рамках ПВЗВТ 

Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування; Підтримка 
мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств; Надання адресної 
фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі. 

32. FASEP 

Фінансування надається для проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або технічної 
допомоги. Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що 
реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники 
обладнання, інженери, розробники, тощо). FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на 
реалізацію інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та проектів сталого 
розвитку. Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що 
реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть бути використанні французькі «зелені» та 
інноваційні технології. 

33. Глобальний 
інноваційний фонд GIF 

Глобальний інноваційний фонд інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на поліпшення життя і 
можливості мільйонів людей в країнах, що розвиваються. Завдяки своїй програмі грантів вони шукають 
інноваційні рішення глобальних проблем в галузі розвитку, особливо для бідних і уразливих груп 
населення. GIF підтримує команди з соціальних підприємств, комерційних фірм, некомерційних 
організацій, державних установ і дослідників у всіх відповідних секторах. 
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ДОДАТОК Ж 

МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Документальне підтвердження 
кризи екзистенції бізнес-структури 

Прогнозування пріоритетних для 
бізнес-структури змін 

ТРИГЕРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Моніторинг трендів ринку 
інновацій, законодавчої бази, 

діяльності конкурентів 

Ідентифікація факторів та оцінка їх 
впливу на бізнес-структуру 

Аналіз готовності бізнес-структури 
до диверсифікації інноваційного 

розвитку 

Оцінювання потенціалу 
диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури 

Оцінка ризиків диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-

структури 

Планування диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-

структури 

Стратегія диверсифікації 
інноваційного розвитку  

бізнес-структури 

Безпосередня диверсифікація 
інноваційного розвитку бізнес-

структури 

Оцінка ефективності 
диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури 

Підвищення 
потенціалу 

диверсифікації 
інноваційного 
розвитку бізнес-

структури 

Залучення інвестицій 

Модернізація/придбання 
обладнання 

Придбання технології 

Підвищення кваліфікації 
кадрів 

Автоматизація процесів

Безлімітна Інтернет-підтримка 

1 
2 

3 4а 

4б 
5 

6 

7а 7б 

8 

9 

МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
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ДОДАТОК З 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації  
 

Монографії 
 

1. Kovtunenko Yu.V. Diversification of innovative development of business 
structures in the context of intellectualization [monograph] / Yu.V. Kovtunenko. – 
Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2019. – 405 
p. (25,7 д.а.). 

2. Ковтуненко Ю.В. Розділ 21. Стратегія диверсифікації діяльності 
підприємств в системі стратегічного управління / Ю.В. Ковтуненко, Р.М. 
Сапожников // Інноваційна економіка: теоретичні та прикладні аспекти: 
[моногр.] / С.В. Філиппова, О.М. Коваленко, Ю.В. Ковтуненко та ін.; [за ред. 
К.В. Ковтуненко, Є.І. Масленнікова]. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – С. 378-391. 
(1.2 д.а., особистий внесок здобувача: етапи вибору напряму диверсифікації та 
відповідні види аналізу в системі стратегічного управління – 1,00 д.а.). 

 
Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Ковтуненко Ю.В. Аналіз структури витрат промислового 
підприємства / Ю.В. Ковтуненко, А.В. Крисенко, О.В. Амурова // Праці 
Одеського політехнічного університету: Зб. наук. Праць. – Одеса, 2014. – Вип. 2 
(44). – С. 202-207. (0,45 д.а., особистий внесок здобувача: виділено основні 
ознаки класифікації, наведена структура витрат промислового підприємства 
– 0,3 д.а.). Журнал індексується і реферується в міжнародних базах даних 
РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory 
(США), EBSCO Publishing (США), Google Scholar (США). 

4. Ковтуненко Ю.В. Методичний інструментарій оцінки 
інтелектуального капіталу інноваційного розвитку підприємства [Електронний 
ресурс] / Ю.В. Ковтуненко, С.Ю. Кавєріна // Економіка та суспільство. – 2016. – 
№ 2. – С. 286-291. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal 
/2_ukr/51.pdf. – Доступно на 21.08.2017. – Назва з екрана. (0,48 д.а., особистий 
внесок здобувача: обґрунтування етапів, яких варто дотримуватися при 
формуванні стратегії розвитку інтелектуального капіталу – 0,4 д.а.). 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: Index 
Copernicus (Польща), Citefactor, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian 
Scientific Journal Index (ESJI). 

5. Kovtunenko Yu.V. Competitiveness enterprise in modern conditions: 
problems and prospects [Електронний ресурс] / Yu.V. Kovtunenko, O.A. 
Grabovenko // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 2 (24). – С. 41-46. – Режим 
доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2016/No2/41.pdf. – Доступно на 
21.02.2018 р. – Назва з екрана. (0,45 д.а., особистий внесок здобувача: 
запропоновано основні шляхи підвищення конкурентоспроможності 
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підприємств з урахуванням розвитку сучасної економіки України – 0,4 д.а.). 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: РІНЦ 
(Росія); Google Scholar США); EBSCO Publishing; Index Copernicus 
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внесок здобувача: визначено адаптаційні умови стратегій промислових 
підприємств – 0,35 д.а.). Індексується і реферується в міжнародних 
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12. Ковтуненко Ю.В. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах 
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наукометричних базах: РІНЦ (Росія); Google Scholar США); EBSCO 
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Research (I2OR) database, Pak Academic Search WZB, WorldCat, EconBiz. 

15. Ковтуненко Ю.В. Витрати підприємства: економічний зміст та 
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підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Ковтуненко // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2018. – № 2/1 – С. 15-17. (0,4 д.а.) Індексується і 
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внесок здобувача: представлено логістичну систему як об’єкт диверсифікації – 
0,15 д.а.) Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: 
Scopus (Q4), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), eLIBRARY.RU, 
Norwegian Register for Scientific Journals, University Library of Hanover. 

26. Kovtunenko Yu. Management mechanism as an independent element of the 
food industry enterprise innovative activity expenditures management system / K. 
Kovtunenko, Yu. Kovtunenko, L. Shatskova, M. Yatsenko // Journal of Hygienic 
Engineering and Design. – 2019. – Vol. 28. – pp. 73-80. (0,6 д.а., особистий внесок 
здобувача: систематизовано фактори впливу на інноваційну діяльність 
підприємства – 0,2 д.а.) Індексується і реферується в міжнародних 
наукометричних базах: Scopus (Q4), China National Knowledge Infrastructure 
(CNKI), eLIBRARY.RU, Norwegian Register for Scientific Journals, University 
Library of Hanover. 

 
2. Опубліковані праці апробаційного характеру 

Матеріали наукових конференцій 
27. Ковтуненко Ю.В. Динаміка і напрями інноваційного розвитку 
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